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Resumo 

 
Objetivo: analisar como as IES brasileiras enfrentaram os desafios da gestão da 
permanência e dos impactos financeiros causados pela evasão de alunos durante a 
pandemia da doença do coronavírus (COVID-19). Relevância/originalidade: a 

pandemia instaurou um cenário de crise mundial e trouxe às instituições de ensino 
superior (IES) de todo o país desafios ainda maiores relacionados à evasão de alunos 
e à gestão da permanência. A evasão de alunos é há muito tempo motivo de 
preocupação das IES, assim como a gestão da permanência, e vem sendo discutida 

entre diversos autores como mecanismo necessário à retenção de alunos e redução 
de impactos financeiros. Metodologia/abordagem: a pesquisa caracteriza-se por ser 
estudo descritivo de abordagem qualitativa, realizado por meio de estudo de casos 
múltiplos e questionário eletrônico aplicado aos gestores de IES de todas as regiões 

do país. Das 27 IES que responderam à pesquisa, foram consideradas as respostas 
de 20, que atenderam aos critérios de seleção. Os métodos utilizados para a análise 
dos dados foram a análise de conteúdo, técnicas analíticas e exposição de dados. 
Principais resultados: com base nos resultados da pesquisa, foi possível identificar 

que as IES registraram considerável aumento da evasão de alunos durante o período 
da pandemia da COVID-19, causada principalmente pelas dificuldades financeiras e 
dificuldades com o ensino remoto. O estudo também comprovou que o aumento da 
evasão de alunos durante a pandemia gerou impactos financeiros nas IES 

pesquisadas. Para enfrentar esses desafios, elas adotaram ações relativas à gestão 
da permanência, como, por exemplo, descontos especiais e atendimento pedagógico 
individualizado aos alunos. Contribuições metodológicas: a realização de uma 
pesquisa aplicada às IES de várias regiões do país permitiu proporcionar uma visão 

geral sobre os desafios da gestão da permanência nas IES do país. Contribuições 
sociais/gerenciais: identificou-se a demanda de conhecimento sobre a gestão da 
permanência por parte dos gestores das IES, tanto para aqueles que ainda não 
implantaram modelos de gestão de permanência, como para os que estão incipientes 

no tema. Dessa forma, como alternativas à imersão desses gestores no tema, podem 
ser realizadas consultorias para implantação de modelos gestão da permanência nas 
IES, implantação de programas de treinamento, assim como a possibilidade da 
criação de cursos em plataformas online, flexibilizando as condições de 

disponibilidade de tempo para o aprendizado. Aderência à linha de pesquisa: esta 
pesquisa atende aos objetivos do mestrado profissional. Está inserida na linha de 
pesquisa Gestão em Organizações, Pessoas e Inovação, no Núcleo de Estudos em 
Gestão do Conhecimento, Aprendizagem e Inovação (NEGESCOPI) do Mestrado 

Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo. E é complementar a 
outros já desenvolvidos, ou em andamento, sob a orientação da Professora Dra. 
Eloísa Helena Rodrigues Guimarães, coordenadora do projeto de pesquisa Gestão da 
Inovação no Setor Educacional. 

 
Palavras-chave: Gestão da Permanência; Instituições de Educação Superior; 
Evasão; Impactos Financeiros; COVID-19.  
 

 

 
  



 

 

  

Abstract 

 
Objective: The research’s objective was to analyze how Brazilian HEIs faced to the 
challenges of managing permanence and the financial impacts caused by student 
dropouts during the Covid-19 pandemic. Relevance/originality: The Covid-19 

pandemic created a global crisis scenario and brought even greater challenges to HEIs 
across the country, related to student dropouts and management of permanence. The 
student dropouts has been a concern of HEIs for a long time, as well as the 
management of permanence has been discussed among several authors as a 

necessary mechanism to retain students and reduce financial impacts.  
Methodology/approach: The research is characterized by being a descriptive study 
with a qualitative approach, carried out through a multiple case study and using an 
electronic questionnaire applied to HEI managers from all regions of the country. Of 

the 27 HEIs that responded to the survey, responses from 20 HEIs were considered, 
which met the selection criteria. The selected method to analyze the results was using 
content analysis, analytical techniques and data exposure. Main results: Based on 
the research results, it was possible to identify that Brazilian HEIs recorded a 

considerable increase in student dropout during the Covid-19 pandemic period, mainly 
caused by financial difficulties and difficulties with remote teaching. The study also 
proved that the increase in student dropout during the pandemic generated financial 
impacts on Brazilian HEIs. In order to face these challenges, most HEIs adopted 

actions related to the management of permanence, such as special discounts and 
individualized pedagogical assistance to students. Methodological contributions: 
The realization of an applied research at the national level allowed to provide an 
overview of the challenges of managing permanence in HEIs in the country. 

Social/managerial contributions: This study identified the existence of a demand for 
knowledge about the management of permanence by the managers of HEIs, both for 
those who have not yet implemented models of permanence management, as for 
those who are incipient on the subject. In this way, as alternatives to the immersion of 

these managers in the subject, consultations can be carried out for the implementation 
of models of management of permanence in the HEIs, implementation of training 
programs, as well as the possibility of creating courses on online platforms, making the 
conditions of availability of time for learning. Adherence to the line of research: This 

research meets the objectives of a professional master's degree. It is part of the 
research line Management in Organizations, People and Innovation, at the Center for 
Studies in Knowledge Management, Learning and Innovation – NEGESCOPI of the 
Professional Master's in Administration at Fundação Pedro Leopoldo. This study is 

complementary to others already developed, or in progress, under the guidance of 
Professor Dr. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães, coordinator of the research project 
Management of Innovation in the Educational Sector. 
 

Keywords: Managing Permanence; Higher Education Institutions. Students dropout. 
Financial Impacts. COVID-19. 
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1 Introdução 

 

Quando a China comunicou à Organização Mundial da Saúde (OMS), em dezembro 

de 2019, sobre o surto de uma nova doença semelhante à pneumonia, pouco se sabia 

dos impactos avassaladores que essa doença transmitida pelo novo coronavírus, 

denominada doença do coronavírus 19 (COVID-19), traria ao mundo. Em janeiro de 

2020 foram notificados novos casos da doença na China, então, a OMS resolveu 

declarar emergência internacional em saúde pública. O primeiro caso na América 

Latina foi registrado em São Paulo, no Brasil, no dia 26 de fevereiro de 2020. 

 

A partir de então, o ano de 2020 ficou marcado na história da humanidade como um 

ano de mudanças radicais e desafios, pois foi impactado pela pandemia. A vida de 

milhares de pessoas precisou ser repensada, reestruturada e, em muitos casos, 

ressignificada, passou-se a viver em uma realidade que ninguém nunca poderia 

imaginar, diferente de tudo que já fora experimentado. Conforme relatam Brooks, 

Webster, Smith, Woodland, Wessely, Greenberg & Rubin (2020) em seu estudo, as 

perdas foram diversas, desde membros da família, amigos ou conhecidos, perda de 

emprego ou da subsistência do lar. E em alguns casos a quarentena gerou perda de 

saúde mental. Nunes (2021) corrobora explicando que os altos níveis de estresse, 

depressão e ansiedade devido às consequências da COVID-19 são reconhecidos 

como motivos para desistência nos estudos ou dificuldade no acompanhamento das 

aulas.  

 

Após a chegada da COVID-19 no Brasil, foram adotadas diversas medidas para seu 

controle e prevenção. Em 12 de março de 2020 o governo publicou a primeira Portaria 

nº 356 de isolamento social, que regulamentou as medidas para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência do 

coronavírus. Apoiadas na lei, diversas foram as medidas tomadas pelas autoridades 

sanitárias locais em diferentes esferas administrativas (governo federal, governos 

estaduais e municipais). Embora tenham sido adotadas diferentes medidas em cada 

região do Brasil, a prática do distanciamento social foi difundida por todas as 

autoridades, e mesmo assim os dados oficiais do Ministério da Saúde mostram que 

no Brasil morreram mais de 600 mil pessoas. 
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A imposição do isolamento social mudou rapidamente os hábitos diários, e em curto 

espaço de tempo houve a necessidade de adaptar as novas formas de trabalho, 

estudo, lazer, convivência social e relações afetivas. Tudo que possível passou a 

acontecer pela tela de um computador ou de um dispositivo mobile, tornando-se a 

principal forma de comunicação e conexão humana (Toledo & Spegiorin, 2020). 

 

As atividades que não puderam ser mantidas impactaram o cenário socioeconômico 

ocasionando o aumento do desemprego, que exigiu do governo medidas como auxílio 

emergencial, adotado como mecanismo necessário à manutenção do emprego e 

auxílio às pessoas de baixa renda. O Decreto nº 10.316 de 7 de abril de 2020 e muitos 

outros que sucederam objetivaram garantir condições mínimas de sobrevivência a 

todos os brasileiros. 

 

A taxa de desemprego no Brasil durante a pandemia, conforme mostram dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD Contínua – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2021), bateu recorde no terceiro trimestre 

de 2020 e no primeiro semestre de 2021, atingindo, respectivamente, taxas de 14,6 e 

14,7%, o que significa um contingente de aproximadamente 14 milhões de pessoas 

desempregadas. Esses números são os maiores registrados nos últimos 10 anos. 

 

A Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da COVID-19 nas Empresas, realizada pelo 

IBGE e publicada no dia 16 de julho de 2020, mostrou que 716.000 empresas haviam 

fechado as portas desde o início da pandemia. Esse número correspondeu a mais da 

metade do 1,3 milhão de empresas que estavam com atividades suspensas ou 

encerradas definitivamente na primeira quinzena de junho, devido à crise ocasionada 

pela pandemia. O levantamento do IBGE apurou que a pandemia atingiu 

negativamente todos os setores econômicos, especialmente comércio, serviços e 

pequenas empresas. Significativa quantidade de empresas adiou o pagamento de 

impostos, antecipou férias, usou linha de crédito emergencial e reduziu quadro de 

colaboradores (IBGE, 2020). 

 

Nesse contexto, não restam dúvidas de que o setor da educação foi um dos mais 

afetados pela crise econômica gerada pela pandemia. Gemelli e Cerdeiras (2020, p. 

116) avaliaram que, “no caso da educação privada, o desemprego e a queda nas 
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rendas impactarão na capacidade da população em dispor de recursos para o 

pagamento de mensalidades e anuidades”. De fato, como afirmam as autoras, é 

notório o aumento da inadimplência e da evasão de alunos em função da crise 

econômica, mas também do descontentamento dos estudantes com a forma remota 

de ensino (Gemelli & Cerdeiras, 2020). 

 

O isolamento social, iniciado no dia 16 de março para prevenção e combate à 

pandemia, suspendeu as atividades presenciais das instituições de ensino superior 

públicas e privadas e todas as instituições educativas de modo geral. O Ministério da 

Educação (MEC) e gestores das instituições de ensino se viram diante de um novo 

desafio - garantir o ano letivo dos estudantes e a manutenção do processo de ensino 

e aprendizagem. 

 

Para oferecer condições de continuidade dos estudos o MEC estabeleceu a 

normatização por meio da portaria nº 343 de 17 de março de 2020, que permitiu a 

substituição das aulas presenciais nas instituições de ensino do país, por aulas que 

favoreçam os meios e as tecnologias de informação e comunicação. Durante a 

pandemia as aulas foram realizadas conforme orientam as diretrizes aprovadas pelo 

parecer nº 005/2020 do CNE (Conselho Nacional de Educação) em 28 de abril de 

2020. O parecer em seus apontamentos propôs a reorganização do calendário escolar 

e a realização de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga 

horária (Brasil, 2020b).  

 

Para os professores, o grande desafio foi se reinventar em curto prazo e migrar para 

o ensino remoto, replanejando suas aulas e, em muitos casos, tendo que se capacitar 

rapidamente para fazer uso de metodologias ativas, novas práticas pedagógicas e 

tecnologias da informação e comunicação, a fim de tornar as aulas viáveis e atrativas. 

Barbosa, Viegas e Batista (2020) verificaram, em pesquisa realizada com professores 

universitários, que 79% dos docentes não receberam qualquer tipo de suporte 

financeiro das instituições em que trabalhavam, para aquisição de dispositivos 

utilizados para a oferta das aulas remotas. E, ainda, 67,7% das instituições 

ofereceram algum tipo de capacitação para os docentes atuarem nesse momento 

excepcional. 
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Com tantas mudanças em curto espaço de tempo, houve pouca preocupação com 

aspectos como o registro de frequência, carga horária das disciplinas, processos de 

avaliação, etc. Isso produziu sobrecarga e ansiedade para os professores, baixa 

eficiência no ensino e baixa motivação dos estudantes, sendo um dos motivos do 

aumento da evasão nos cursos (Oliveira, 2020). 

  

Grossi, Minoda e Fonseca (2020, p. 155), sobre os impactos da COVID-19 

relacionados à educação remota na vida das famílias, afirmam que essas pessoas 

tiveram que se adaptar ao home office e conciliar a supervisão dos filhos com a rotina 

escolar, uma vez que as aulas foram suspensas e ofertadas a distância. Assim, o 

ensino domiciliar tornou-se alternativa nos tempos da quarentena. Muitos deles se 

sentiram esgotados, tendo que se desdobrar entre entregas no trabalho, atribuições 

familiares, estudos e auxílio nos estudos de seus filhos.  

 

Embora a Portaria nº 343 de 17 de março de 2020 (alterada pelas Portarias nº 

345/2020 e nº 395/2020) permitisse condições de manter as aulas no ensino superior 

durante a pandemia, por meio do ensino remoto, a sua prioridade passou a ocupar o 

segundo plano na vida de muitas pessoas. No primeiro ano da pandemia o Sindicato 

das Entidades Mantenedoras de Estabelecimento de Ensino Superior no Estado de 

São Paulo (SEMESP, 2020a; 2020b) já registrava em seus dados impactos 

consideráveis na educação superior privada brasileira devido ao aumento da 

inadimplência e da evasão. As principais causas relacionam-se à perda do emprego 

ou à suspensão do contrato de trabalho do estudante ou de membros da família. 

 

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior  

(ABMES) indicou que 23,9% dos matriculados não conseguiram pagar a mensalidade 

do curso em maio de 2020, correspondendo ao aumento de 51,7% na taxa de 

inadimplência, se comparada ao mesmo mês do ano de 2019 (ABMES, 2020b). No 

estudo de Feitosa, Moura, Ramos e Lavor (2020), foi identificada como uma das 

dificuldades a falta de acesso à internet de qualidade, pouco acesso aos livros físicos, 

pouca capacidade técnica para o manuseio das tecnologias, além da baixa 

interatividade e desigualdade de oportunidades 
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A redução da procura por cursos de graduação tem sido há algum tempo motivo de 

preocupação por parte das instituições de ensino públicas e privadas, mas as 

instituições privadas têm preocupação ainda maior, a de manter sua sustentabilidade 

financeira para continuar a ofertar cursos.  Para Almeida e Valente (2012), os modelos 

tradicionais de ensino encontram-se ultrapassados. Morán (2015) reforça, afirmando 

que esse modelo não tem se mostrado atrativo para as novas gerações, por não terem 

evoluído concomitantemente com a sociedade. 

 

O ensino remoto emergencial, uma modalidade dentro da educação a distância que 

faz uso de aulas síncronas, exigiu das instituições de ensino superior (IES) rápidas 

mudanças para as quais muitas delas não estavam preparadas, por não disporem de 

recursos e plataformas digitais ou, ainda, porque boa parte de seus professores não 

possuía experiência com educação a distância. Muitos profissionais tiveram que 

aprender em curto espaço de tempo o conceito de aulas remotas e se capacitar para 

trabalhar nesse novo formato. 

 

Ricarte e Lima Verde (2020) mostram em sua pesquisa que, embora o ensino 

realizado de forma remota, fazendo uso de tecnologias da informação e comunicação 

(TIC), tenha sido alternativa viável para milhões de pessoas, não foi primeira escolha, 

principalmente por boa parte das IES públicas ou daquelas que não tinham 

experiência com a educação a distância. Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond (2020) 

ainda ponderam que, com a urgência para a implementação do ensino remoto 

emergencial, é provável que as limitações de tempo, planejamento, treinamento e 

suporte técnico para a oferta dos cursos tenham comprometido a qualidade do ensino. 

E que, mesmo com todas as estratégias adotadas para a manutenção da educação, 

a ansiedade, depressão e estresse entre os estudantes impediram que alguns deles 

perseverassem. 

 

Pesquisa conduzida por Saldaña (2021) sobre o abandono das universidades e a 

redução do interesse pelos estudos, entre os dias 30 de novembro e 9 de dezembro 

de 2020, obteve que 8,4% dos estudantes com idade entre seis e 34 anos 

abandonaram a escola durante a pandemia, dos quais cerca de 650 mil correspondem 

ao ensino superior. 
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Diante do exposto, esta pesquisa objetiva responder a seguinte pergunta: como as 

IES brasileiras enfrentaram os desafios de gestão da permanência e dos impactos 

financeiros causados pela evasão de alunos durante a pandemia da COVID-19?  Para 

responder a essa questão, foram definidos os seguintes objetivos para a pesquisa: 

 

1.1 Objetivo geral 

 

Analisar como as IES brasileiras enfrentaram os desafios da gestão da permanência 

e dos impactos financeiros causados pela evasão de alunos durante a pandemia da 

Covid-19.  

 

1.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar as principais causas do aumento da evasão de alunos mencionadas 

pelas IES. 

b) Mapear as principais medidas/estratégias adotadas pelas IES para incentivar a 

permanência dos alunos. 

c) Identificar os impactos da evasão na saúde financeira das IES pesquisadas. 

 

A fim de atingir os objetivos propostos, foi realizada pesquisa sobre a atuação de 

gestores de 20 IES brasileiras que se localizam em diferentes regiões do país. A coleta 

de dados foi realizada por meio de questionário. A metodologia foi proposta com o 

intuito de traçar um panorama das IES privadas brasileiras, identificando suas ações 

para enfrentar os problemas e desafios da gestão da permanência advindos com a 

pandemia da COVID-19. 

 

Tem aumentado nos dois últimos anos o número de pesquisas que busquem entender 

os impactos da pandemia da COVID-19, bem como avaliar as estratégias de 

sobrevivência de empresas de diversos setores. Inserindo-se no campo da gestão de 

IES, os resultados deste estudo esperam poder contribuir para o conhecimento e 

compreensão das estratégias utilizadas por gestores para a gestão da permanência e 

mitigação dos impactos financeiros da evasão em consequência a uma substancial 

mudança no cenário econômico do país, causada pela pandemia da COVID-19. 

Entender essas mudanças torna-se vital para a sobrevivência das IES e pode 
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instrumentalizá-las para aproveitar as experiências - boas e ruins - em cenários 

incertos e imprevisíveis. Ao mesmo tempo, os estudos alertam para as lacunas na 

gestão da permanência das IES, que ficaram evidentes ao longo da pandemia. 

 

Para a academia, a realização de um estudo que inclua IES privadas localizadas em 

várias regiões do país pode tornar-se uma referência em gestão desse tipo de 

organização. Ao propor um estudo que aborde o tema da gestão da permanência e 

impactos financeiros causados pela evasão de alunos, esta pesquisa pode contribuir 

para a discussão de temas atuais e tão caros à gestão das IES em tempo de crise. 

 

Para a pesquisadora, este trabalho é importante, já que o conhecimento sobre os 

temas propostos pode se tornar um diferencial competitivo para a sua inserção no 

mercado de trabalho como gestora em instituições educacionais. No próximo capítulo 

serão discutidos os conceitos teóricos que darão suporte à pesquisa proposta nesta 

dissertação.   

 

Para atingir os objetivos propostos esta dissertação é composta de cinco capítulos. O 

primeiro capítulo apresenta a introdução que contextualiza a pesquisa, identifica o 

problema e estabelece os objetivos geral e específicos, além de justificar o tema. O 

segundo capítulo faz uma revisão da literatura, relatando as bases teóricas sobre 

gestão, gestão em tempos de crise, gestão de instituições de educação superior no 

Brasil, gestão da permanência e evasão e impactos financeiros nas Instituições de 

educação superior. A metodologia utilizada para o alcance dos objetivos está descrita 

no terceiro capítulo e apresenta a classificação da pesquisa, as unidades de análise 

e observação, bem como os procedimentos utilizados para a coleta e análise dos 

dados. O quarto capítulo discorre sobre os resultados encontrados na pesquisa e os 

analisa à luz dos objetivos do estudo. E por último, o quinto capítulo é composto pelas 

considerações finais sobre o estudo, considerações gerenciais, limitações da 

pesquisa e oportunidade de estudos futuros. Seguem as referências e apêndices.   
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2 Referencial teórico 

 

Este capítulo está organizado em cinco seções. A primeira, intitulada "Gestão", aborda 

o contexto da gestão de forma geral e introduz as teorias da Administração utilizadas 

nas organizações em seu processo de gestão. A segunda trata da “gestão em tempos 

de crise” e apresenta os conceitos de gestão de crise, bem como as estratégias 

adotadas pelas organizações nos períodos de crise, apresenta também a relevância 

da gestão do capital humano frente aos períodos de crise, assim como a importância 

do olhar do gestor na necessidade da retenção de talentos e capacitação de seus 

profissionais para os desafios diários da organização.  

 

A terceira seção abrange a “gestão de instituições de ensino superior no Brasil”, a fim 

de dedicar-se ao entendimento de sua organização e compreensão do papel do gestor 

perante as regulações preconizadas pela legislação, as expectativas da qualidade na 

oferta dos cursos, bem como a sustentabilidade financeira da IES. A quarta seção 

discute sobre a “gestão da permanência”, com o intuito de apresentar os conceitos e 

modelos a ela associados e as principais políticas existentes hoje no Brasil para apoiar 

essa permanência. Por último, a quinta seção discorre acerca do tema da “evasão e 

impactos financeiros nas instituições de ensino superior”, situando o leitor sobre o que 

é a evasão e como ela vem sendo tratada no país. Apresenta ainda três pesquisas 

que comprovam os impactos financeiros sofridos pelas IES devido à evasão. 

 

2.1 Gestão 

 

Desde os tempos mais remotos os seres humanos se organizam em sociedade. Para 

tal tarefa, criaram-se normas, estabeleceram-se leis, aprimoraram-se as 

regulamentações, determinaram-se regras de convivência. A sociedade moderna é 

em si uma instituição complexa, organizada, estruturada e administrada pelos sujeitos 

que a materializam. Compreender seu movimento sociopolítico exige pensá-la 

criticamente, ir muito além do superficial e identificar as raízes de suas mais diversas 

manifestações. Essa é uma tarefa que exige ferramentas analíticas e práticas capazes 

de conduzir os indivíduos e os múltiplos grupos sociais a ações efetivas (Trindade, 

2004). 
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Nesse sentido, Trindade (2004) explica que existem categorias de análises e 

correntes teóricas para os diferentes setores das relações sociais, com a finalidade 

de oferecer aos atores sociais aportes conceituais, ideias, fundamentos filosóficos 

que, quando bem articulados à realidade objetiva, possibilitam as resoluções de 

problemas práticos.  

 

Para Maximiliano (2000), os seres humanos não só vivem em sociedade, como 

procuram conhecê-la, explicá-la, para posteriormente buscar sua transformação ou 

até mesmo conservação. Isso porque, à medida que transformam ou preservam o seu 

meio social, são eles próprios afetados por ele, porque são parte construtora e 

constituinte desse movimento. 

 

Didaticamente, a gestão pode ser compreendida como o desempenho de uma 

organização em determinado contexto (Andrade & Amboni, 2007). De maneira 

completar, Maximiliano (2000) relaciona-a ao processo de tomar decisões, realizar e 

alcançar ações utilizando recursos a fim de atingir objetivos e, por consequência, a 

administração reflete o impacto do uso de recursos sobre o desempenho das 

organizações. Portanto, a forma como as organizações são administradas é que as 

torna ou mais ou menos capazes de terem sucesso. 

 

Bateman e Snell (1998) prelecionam que administrar é o processo de trabalhar com 

recursos e pessoas a fim de realizar objetivos organizacionais. Corroborando, Paro 

(2003) define a administração como sendo uma ação realizada por pessoas e que 

envolve a utilização racional de recursos para a realização de determinados fins, 

explicando que administração depende do esforço humano coletivo. 

 

A gestão e a administração são consideradas sinônimas para Libâneo (2008), pois se 

referem a uma atividade que mobiliza os meios para se atingirem os objetivos da 

organização, fazendo uso de processos para chegar à melhor decisão de ação. O 

autor explicita que o termo gestão pode assumir diferentes significados e que, na sua 

definição tecnicista, é centralizado na concepção democrática, em que o processo é 

participativo. 
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A gestão, para Braga e Monteiro (2005), pode ser explicada como um processo 

administrativo capaz de preparar as organizações a antecipar mudanças e ajustar  

estratégias sempre que necessário. Cardim (2010) afirma que gerir necessita de 

estratégias e ferramentas, a fim de atender às necessidades dos clientes, antecipar 

tomadas de decisão de acordo com a velocidade do mercado e buscar a alta 

performance com foco nos resultados positivos. 

 

Partindo de tal pressuposto, e no âmbito deste texto, o gestor é a figura central. Além 

de formação qualificada, ele precisa desenvolver ao longo de sua carreira habilidades 

que dependem da construção de competências individuais e duráveis de fundamental 

importância para o seu sucesso. 

 

Toda prática empreendida pelo profissional deve, contudo, ser guiada por formação 

intelectual qualitativa, fruto de seu acúmulo teórico e capacidade de se reinventar, de 

atualizar seu conhecimento científico e também empírico. Não que a teoria tenha o 

poder de solucionar todas as situações de problemas cotidianos de uma empresa ou 

organização, mas o saber científico oferece ferramentas analíticas que possibilitam 

ao administrador detectar as debilidades e insuficiências e pensar estratégias e 

métodos de aplicá-las (Dutra, 2017).  

 

Nessa perspectiva, é oportuno citar que as teorias das organizações e da 

administração lidam com aspectos teóricos e metodológicos do conhecimento 

humano que servem como subsídio para a compreensão das estruturas e demandas 

organizacionais. Sendo assim, Schultz (2016) define três abordagens pioneiras para 

a prática da administração, sendo elas: teoria da administração científica, teoria 

administrativa e teoria das relações humanas. Schultz (2016, p. 33) acrescenta que a 

abordagem clássica da administração se refere à teoria da administração científica, 

baseada nas contribuições de Taylor e na teoria administrativa, ou teoria clássica, em 

Fayol. Já a teoria das relações humanas tem como precursores Follett e Mayo. 

 

A administração científica, como ficou conhecido mundialmente o modelo de 

organização de Frederic Wislow Taylor (1856-1915), emergiu nos Estados Unidos no 

contexto de desenvolvimento acelerado de indústrias como a Ford, entre fins do 

século XIX e início do XX (Trindade, 2004, p. 35). 
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Antes do taylorismo, preleciona Trindade (2004), os remotos modelos de 

administração de empresas estabeleciam ao trabalhador que executasse seu trabalho 

da maneira que bem lhe conviesse. Não existia uma orientação dirigente desse 

operário, que ficava encarregado até mesmo de escolher seus próprios instrumentos 

de trabalho (Trindade, 2004, p. 32). 

 

 A partir de 1916, teve origem na França a Teoria Clássica da Administração, cujo 

fundador foi Henry Fayol (1841-1925). Enquanto Taylor se preocupara com o 

empregado, dando ênfase ao processo de trabalho, Fayol se dedicou à estrutura 

organizacional, trazendo para o centro de suas proposições o papel do dirigente. 

Como explicou Maximiano (2000), a empresa, na visão desse pensador, configura 

“uma entidade abstrata, conduzida por um sistema racional de regras e de autoridade, 

que justifica sua existência à medida que atende ao objetivo primário de fornecer valor, 

na forma de bens e serviços, a seus consumidores” (Maximiano, 2000, p. 60).  

 

Nesse sentido, o dirigente cumpre as tarefas de “tomar decisões, estabelecer metas, 

definir diretrizes e atribuir responsabilidades aos integrantes da organização, de modo 

que as atividades de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar estejam 

numa sequência lógica” (Maximiliano, 2000, p. 51). 

 

Percebe-se que o foco de análise dessas teorias concentra-se no que é estrutural, 

ligado às formas organizacionais e ao conteúdo da organização das empresas. Nesse 

sentido, não se levam em consideração os impactos das relações sociais humanas 

no setor administrativo, nem mesmo as condições socioculturais e econômicas dos 

indivíduos que atuam nas empresas. São estudos que priorizam o funcionamento 

interno da organização, sem direcionar um olhar aos fatores externos que influenciam  

na construção desses espaços. Possuem caráter exclusivamente técnico, 

preocupadas com a produção e desenvolvimento administrativo de modo isolado. São 

as tarefas, processos e os recursos materiais administrativos que estão em discussão.  

 

Outra perspectiva teórica da questão administrativa refere-se à Teoria das Relações 

Humanas ou também enfoque comportamental (Maximiano, 2000). Aqui a questão 
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central perpassa por estudar os comportamentos individuais e coletivos dos atores 

sociais como elemento fundamental no processo administrativo.  

 

A Teoria das Relações Humanas surgiu entre 1920 e 1950 com Mary Parker 
Follett e Elton Mayo, de acordo com Caravantes (1988, p.53), procura, em seus 
estudos, responder à seguinte questão: “quais fatores presentes no ambiente 

físico e social de uma pessoa que trabalha em uma organização são capazes 
de afetar seu desempenho no trabalho e sua satisfação pessoal com a tarefa 
realizada?” (Schultz, 2016, p. 40). 

 

A Teoria das Relações Humanas, para Schultz (2016), redireciona a análise da 

administração das organizações, baseada inicialmente no controle da produção, de 

processos físicos, estoques, orçamentos e dos indivíduos. Para o autor, o novo 

enfoque está no controle das situações que ocorrem entre as pessoas, fazendo uso 

do controle de fatos e de interesses como fatores causadores dos problemas nas 

organizações, ou seja, focando nas relações humanas. 

 

Maximiano (2000) relata que o desenvolvimento de um setor organizacional está 

intimamente relacionado ao movimento dos indivíduos que nele atuam. Assim, 

elementos como o tratamento recebido pelos trabalhadores por parte da gerência, 

bem como o sistema social composto pelos grupos, afetam os resultados dos 

indivíduos. 

 

Como uma última teoria a ser abordada e igualmente com foco nas estruturas, a 

Teoria Burocrática de Max Weber (1864-1920) preconizou a racionalidade 

organizacional e a organização formal, ordenadas por leis e diretrizes específicas. Em 

Weber (como citado em Farias e Meneghetti, 2011), a burocracia é entendida como 

mecanismo de formalizar, regular a conduta e as atividades das pessoas.  

 

A burocracia relaciona-se à autoridade, estabelecendo hierarquias, definindo os 

cargos de mando e os de subordinação. A autoridade é definida a partir do cargo que 

o sujeito ocupa, diferente da autoridade de tradição ou a carismática, concentrada na 

figura individual (Carvalho, 2011). 

 

A burocracia, portanto, se constitui em um instrumento de poder, de dominação. 

Concentra os meios materiais de administração nas mãos das elites, responsáveis 
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elas próprias por delimitar o sistema hierárquico burocrático. São as elites que 

desfrutam do funcionamento administrativo que regimenta as estruturas da sociedade 

(Farias & Meneghetti, 2011, p. 427). 

 

Todos os autores e teorias aqui revisitadas trouxeram em suas bases os esforços de 

se compreender não apenas o movimento administrativo empresarial, como também 

o movimento da própria sociedade. Partiram de lugares diferentes, e cada qual em 

seu tempo foi marcado pelas necessidades e limites reais do contexto sócio-histórico. 

A partir de suas contribuições e de muitas outras que surgiram posteriormente, a 

Teoria Geral da Administração segue cobrindo vasto campo de estudos, 

representando importante ferramenta para se pensar o desenvolvimento de toda a 

sociedade moderna. 

 

Assim como qualquer organização, as IES precisam de gestores com competências 

necessárias à tomada de decisão, seja ela relacionada à qualidade do ensino, aos 

serviços prestados, ao atendimento à legislação vigente, à responsabilidade social, à 

sustentabilidade financeira ou a ações emergenciais em momentos de crise. 

 

2.2 Gestão em tempos de crise 

 

Para Vardarlier (2016), a crise pode ser descrita como um evento totalmente disruptivo 

ou parcialmente disruptivo para pessoas, propriedades, equipamentos ou meio 

ambiente e que pode terminar afetando negativamente o valor de uma empresa e sua 

reputação, frustrando a percepção das partes relacionadas sobre a organização. 

 

No contexto atual vivido, da situação de COVID-19, Boin (2019) classifica essas 

condições como “crises transfronteiras”, que são condições de crise dadas por 

situações emergenciais de grande porte e que ligeiramente apresentam os efeitos de 

sua disseminação. Embora existam vários estudos sobre crise, Schmidt e Mello (2020) 

opinam que em sua grande maioria esses estudos possuem caráter mais operacional, 

pois se concentram em discutir quais ações permitirão o retorno à normalidade - o que 

nem sempre é possível atingir, devido às motivações e mudanças comportamentais 

causadas pela crise. 
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Furlanetto (2008, p. 203) ressalta:  

 

Ao soar o alerta de uma crise, a primeira ação é a convocação dos membros 
do comitê de gerenciamento de crise para a formação do “quartel general, o 

famoso QG”. Cada pessoa deverá executar as ações para as quais está 
designada e foi treinada. Deve haver uma folha, cartão ou constar no próprio 
manual de crise o nome e telefone dos membros desse comitê. É necessário 
localizar essas pessoas num curto período de tempo. O tempo é um fator 

crucial nesses momentos. O tempo trabalha contra aqueles que não sabem 
respeitá-lo.  

 

Nessa linha de pensamento, Forni (2013, p. 109-110) considera que são elementos-

chave no processo de gestão da crise: ter um plano simples e flexível, a necessidade 

de liderança, ter um porta-voz preparado, identificar e estabelecer relação com os 

diversos stakeholders, dar respostas rápidas (timing) e pôr em prática as ações de 

comunicação. 

 

Boin (2019) explica que, embora as organizações se planejem para o enfrentamento 

de situações de crise, normalmente elas descobrem que não estão suficientemente 

preparadas quando se deparam com o momento emergencial da crise. Lockwood 

(2005) postula que essas atividades e protocolos estabelecidos se relacionam a 

programas organizacionais, como resposta à emergência, gestão de riscos, plano de 

continuidade de negócios, plano de comunicação, recuperação de desastres, entre 

outros.   

 

A esse respeito, Caldini (2000) esclarece que a gestão em tempos de crise permeia 

diversas fases e áreas da administração, em que é necessário gerir os recursos e as 

pessoas de modo a se ter inovação. Nessa perspectiva, a inovação é crucial para que, 

em tempos de crise, se tenham qualidades de poder passar e propor soluções para 

os problemas. 

 

Há vários paradigmas a serem considerados em uma gestão em tempos de crise, o 

que significa observar o produto e serviços, bem como outros ativos como o próprio 

capital de pessoas e o financeiro. Sendo assim, é necessário que exista eficiente 

controle interno das atividades e recursos disponíveis, para que a administração tome 

as melhores decisões embasadas nos dados disponíveis. 
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Tokel (2018) pondera que, embora aparentemente o principal foco de crise seja o 

ambiente externo, devido a imprevisibilidade e dificuldade de gerenciamento, fatores 

ambientais internos como estrutura organizacional, inadequação da alta 

administração, inadequação da coleta e avaliação de informações, antecedentes 

históricos e estágios de vida das instituições, problemas com a cultura organizacional, 

problemas com o clima organizacional, falta de visão das declarações, interação entre 

fatores internos e externos ou indecisão são considerados causadores de situações 

de crise. 

 

O enfrentamento da crise, como sugerem Hermes & Mainela (2014), muitas vezes 

precisa transpor as decisões da gestão interna e demanda a articulação de redes de 

organizações políticas, empresariais, governamentais, sem fins lucrativos e 

humanitárias. Em uma crise é comum que a atuação coletiva desses diferentes atores 

possa gerar mudanças necessárias ao enfrentamento das crises. Estes são 

denominados empreendedores institucionais, pois trazem inovação no 

relacionamento institucional de diferentes organizações. 

 

Por isso, a comunicação é o que separa gestores e empregados durante o processo 

de gestão da crise, explicam Kim & Lim (2020). Para eles, a comunicação é 

fundamental para vencer o momento de incertezas, e por isso os canais de 

comunicação devem ser mantidos abertos para que todos sejam respeitados e para 

todas as opiniões sejam ouvidas. 

 

No tocante à perspectiva gerencial, o enfrentamento das crises muitas vezes está 

intrinsecamente relacionado à forma de condução de gestores inadequados. Na 

grande maioria, são os gestores mais conservadores, que não dão lugar para que os 

gestores criativos e ambiciosos contribuam com abordagens mais atuais e ousadas, 

uma vez que a tendência da organização será a de sempre manter a estrutura que já 

alcançou sucesso (Starbuck, Greve & Hedberg, 1978). 

 

A crise deve ser encarada com uma forma de resolução dos erros e a organização 

pode aproveitar esse momento para transmitir à sua equipe suas crenças e valores, 

impactando positivamente sua equipe e fortalecendo a sua credibilidade e identidade. 

Birch (1993) vai na mesma direção na forma de pensar, ressaltando que um bem 
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primordial para se passar por crise é a gestão de pessoas, para que estas se 

mantenham motivadas. Existem outras premissas, como administrar bem o capital de 

pessoas, retendo e recrutando talentos, pois em face das dificuldades é oportuno ter 

indivíduos que executem bem as tarefas, assim como tragam inovações para superar 

a crise ou, até mesmo, usa as dificuldades em benefício próprio com a proposta de 

novos produtos, bens e serviços. 

 

2.2.1 O capital humano e a gestão em tempo de crise 

 

A gestão de capital humano e materiais, de acordo com Dutra (2017), é um conjunto 

de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização 

e as pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. Administrar essa 

área com eficiência exige muito trabalho e dedicação, visto que é um dos setores mais 

importantes da organização.  

 

Gil (2001) conceitua a gestão de pessoas como sendo uma função gerencial de 

extrema relevância, que visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações 

para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto de seus colaboradores.  

Nessa direção, é fácil verificar que pessoas são essenciais nas organizações. É 

importante que seus gestores estejam atentos às suas competências e habilidades 

necessárias ao desenvolvimento organizacional. 

 

Sobre o desafio para participar da mudança organizacional, Birch (1993) inclui novos 

métodos produtivos e mudanças administrativas para melhor resultado na gestão de 

pessoas. No cenário atual, as mudanças causadas pelo progresso científico e 

tecnológico vêm alterando de forma intensa a conjuntura econômica, concorrencial e 

organizacional, afetando a estabilidade das pessoas e das organizações.  

Sendo assim, há a necessidade de procurar novas formas de gestão ajustadas a essa 

nova realidade. O novo entendimento sobre as relações entre as empresas e os seus 

trabalhadores propõe a necessidade de desenvolver estruturas organizacionais que 

motivem as pessoas a utilizar, de forma mais eficaz, suas competências, capacidades 

e sua própria criatividade (Birch,1993). 
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Segundo Carvalho, Nascimento e Serafim (2012, p. 9), “a nova filosofia deve ser 

centrada na ‘análise da organização’ e não na de indivíduos, embora deva ter como 

principal apoio a participação das pessoas para a realização dos objetivos 

organizacionais”. Com isso, eles complementam que a função da administração de 

pessoas e recursos em tempos de crise deve estar presente em todas as etapas e 

divisões, para que não faltem os aspectos da gestão de pessoas nas organizações. 

 

Outros pontos de interesse relacionados ao tema são o recrutamento e o treinamento, 

que visam, por sua vez, suprir as necessidades de mão de obra de pessoas 

qualificadas. Portanto, principalmente num momento de crise o processo de 

recrutamento precisa ter critérios de seleção que justifiquem a contratação desses 

novos talentos a fim de alavancar os resultados da organização. E, sempre que 

possível, devem ser levados em consideração o capital humano já existente e as 

possibilidades de treinamento para a ocupação desses cargos frente aos novos 

desafios. 

 

Marras (2007) defende que recrutar é uma responsabilidade da administração com o 

intuito de obter pessoas para suprir as necessidades internas e externas da empresa. 

Dessa forma, toda organização precisa de profissionais qualificados e capacitados 

para desenvolver suas respectivas funções com eficiência, a fim de conseguir 

alcançar objetivos. E em momentos de crise existe a possibilidade de se dar lugar a 

talentos internos que já vêm sendo preparados. 

 

O talento, como define Marras (2007), refere-se a pessoas que trazem em sua 

bagagem um conjunto privilegiado de competências, conhecimentos, habilidades e 

atitudes que as diferencia de outras, ou seja, as pessoas que adquirem certas 

habilidades e conhecimentos têm a capacidade de competir e tomar decisões 

importantes que beneficiem não só a si mesmo, mas a todos que estejam inseridos 

na organização. 

 

As pessoas são recursos inteligentes, pois são elas que impulsionam as 

organizações. Quando trabalham em um ambiente que tenha agradável clima 

organizacional, com treinamento, desenvolvimento, valorização e reconhecimento 

profissional, elas acabam se tornando um grande diferencial competitivo. 



30 

 

 

 

A administração ou gerenciamento em tempos de crise é crucial para qualquer 

organização e seu sucesso. Se esta dispõe de pessoas qualificadas, o retorno dos 

investimentos será certo, mas se não houver o treinamento adequado e os 

funcionários/gestores não souberem lidar com os dilemas, isso certamente afetará de 

forma negativa a equipe e, consequentemente, a organização. O treinamento e o 

desenvolvimento são umas das principais medidas para que a empresa sobreviva, 

pois a partir disso é possível repassar ou reciclar conhecimentos, atitudes e 

habilidades necessárias às funções exercidas ou a serem otimizadas no trabalho dos 

colaboradores (Milkovich & Boudreau, 2010). 

 

Mesmo diante das divergências de opiniões sobre investir no desenvolvimento dos 

profissionais, grandes empresas têm apostado em que o importante é treinar e 

desenvolver para que as pessoas possam contribuir com o máximo de suas 

potencialidades. Desse modo, o treinamento é considerado uma atividade 

fundamental na gestão empresarial, pois correlaciona competência e otimização de 

resultados. Portanto, um colaborador bem treinado faz diferença na avaliação dos 

resultados, pois qualificar as pessoas desenvolve seu potencial do colaborador 

(Baptista, Lucheti & Poerner, 2002). 

 

É fundamental que tenham investimentos no desenvolvimento das pessoas, 

consequentemente ocorrerá o desenvolvimento organizacional, pois elas constituem 

o recurso inteligente vivo com capacidade de aprender novas habilidades, 

conhecimentos, modificar suas atitudes e comportamento, desenvolvendo, assim, 

grande potencial dentro da empresa (Baptista, Lucheti & Poerner, 2002). 

 

Nas IES o capital humano é formado pelo corpo docente, corpo técnico administrativo, 

gestores e todos os demais funcionários que fazem parte do quadro. Em um momento 

de crise é fundamental que todos estejam conscientes dos planos de gestão e das 

estratégias a serem colocados em prática. Para isso, é necessário que cada um 

cumpra seu papel e esteja preparado para possíveis mudanças. É importante lembrar 

que a gestão de IES, embora faça uso de ferramentas comuns aplicadas a outros 

modelos de negócio, possui particularidades que precisam ser conhecidas e 

respeitadas para dar suporte às tomadas de decisão. 
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2.3 Gestão de instituições de educação superior no Brasil 

 

A educação superior na ambientação brasileira passou e passa por diversas 

mudanças.  Durante os anos 2000, o Brasil “contava com 1.180 entidades de ensino 

superior com um número total de 1.004 instituições privadas”, como mostram dados 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP 

(Brasil, 2000, p.13), ou seja, aproximadamente 82% das unidades de ensino superior 

eram particulares.  

 

De acordo com Martins (2009), a educação superior no Brasil tem por característica 

possuir uma diversidade de instituições de natureza pública e privada, tornando-se 

um campo acadêmico complexo e heterogêneo. De acordo com dados da Divisão de 

Assuntos Educacionais (DCE) no Ministério das Relações Exteriores (MRE) brasileiro, 

o setor público abrange IES públicas federais, estaduais e municipais gratuitas e 

mantidas pelos respectivos poderes. Em contrapartida, o setor privado é formado por 

IES de diferentes tipos, tais como confessionais, comunitárias, filantrópicas (sem fins 

lucrativos) e particulares. 

 

O crescimento no número de instituições privadas se deve também à legislação de 

1997, que por meio do Decreto no 2.306 dispõe sobre a regulamentação de que as 

IES podem ter finalidade lucrativa. Esse movimento de mercado deixa o Brasil nas 

mãos de grandes grupos econômicos, que visam, além do atendimento às diretrizes 

da educação, à busca por lucratividade e estratégias de escala (Corbucci, Kubota & 

Meira, 2016). 

 

Tachizawa e Andrade (2008) salientam que a democratização do ensino superior abriu 

as portas para a atuação do mercado estrangeiro e o desenvolvimento de novas faces 

mercadológicas que permitiram um salto na oferta do ensino superior. 

 

Desde então, o aumento no número de vagas no ensino superior vem crescendo 

anualmente. Do ponto de vista das IES privadas, esse crescimento no número de 

matrículas talvez esteja relacionado à criação do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e o Programa de Financiamento Estudantil (FIES). Além desses 

programas, que atuam como facilitadores para o crescimento da educação superior, 
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ainda deve ser destacada a ampliação da oportunidade de cursar o ensino superior 

na modalidade de ensino a distância (Barros, 2015). 

 

Segundo o INEP (Brasil, INEP, 2020a), o sistema de educação superior brasileiro é 

composto de 302 IES públicas e 2.306 IES privadas, sendo que estas últimas são 

responsáveis pelo crescimento das IES, representando 88,4% do total dessas 

instituições do país. Estão matriculados em cursos presenciais no Brasil, 

aproximadamente 2,2 alunos na rede privada para cada aluno matriculado na rede 

pública.  

 

Em 2019, foram oferecidos mais de 16,4 milhões de vagas em cursos de graduação, 

dos quais a rede privada ofertou 94,9% (Brasil, 2020a). O crescimento da rede privada 

em 87,1%, no período de 2009 e 2019, é comprovado pelos dados do Censo da 

Educação Superior (2020). O documento ainda mostra que a rede privada continua 

em expansão e que o número de ingressantes no curso superior aumentou 8,7%, 

contabilizando o total de 3,6 milhões de alunos, sendo que 84,6% desse total optaram 

por estudar em instituições privadas no ano de 2019.  

 

O sistema de educação superior deve contar com um conjunto diversificado de 

instituições, conforme Tachizawa e Andrade (2008) citam: faculdades, centros 

universitários e universidades. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) evidencia, ainda 

(Brasil, 1996, p. 18): “as universidades são instituições pluridisciplinares de formação 

dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e 

cultivo do saber humano”. Nesse contexto, a LDB (Lei 9.394/96) atribui às 

universidades a função de núcleo estratégico que, além da responsabilidade 

primordial do ensino, lhes são atribuídas a da pesquisa e da extensão.  

 

Na ambientação das instituições de educação superior, Pimenta e Anastasiou (2002) 

enfatizam a necessidade de administração dos recursos de modo responsável, tendo 

em vista que esses ambientes são polos de fazer o conhecimento científico e avançar 

com tecnologias, métodos, instrumentos e outros saberes que de alguma maneira 

contribuam para com a sociedade. 
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Do ponto de vista da gestão, existem muitas semelhanças das instituições de 

educação superior com as demais organizações empresariais, onde elas lidam com 

suas peculiaridades na gestão de recursos, materiais e de pessoas. Dourado (2016, 

p. 23) argumenta:  

 

A gestão de sistema implica ordenamento normativo e jurídico e a vinculação 
de instituições sociais por meio de diretrizes comuns. A democratização dos 
sistemas de ensino implica aprendizado e vivência do exercício de participação 
e de tomadas de decisão. Trata-se de um processo a ser construído 

coletivamente, que considera a especificidade e a possibilidade histórica e 
cultural de cada sistema de ensino. 

 

 A administração de IES, para Meyer (2000), pode ser analisada sob três perspectivas, 

que são:  

 

a) Como uma organização empresarial que possui particularidades como 

qualquer outra de diferentes de setores, esse pensamento expressa que não 

existe a necessidade de uma preparação específica para o desempenho da 

função de gestor dentro de uma IES. 

 

[...] administrar uma instituição universitária, segundo essa posição, é tarefa 
similar a administrar qualquer outra organização, exigindo-se apenas liderança, 

bom-senso, discernimento e adaptabilidade para que as funções 
administrativas possam ser bem cumpridas. Nesse caso, qualquer pessoa bem 
dotada daquelas habilidades e, sem qualquer preparação, pode praticá-la sem 
maiores (sic) dificuldades (Meyer, 2000, p.145). 

 

b) A IES como uma organização totalmente diferente das demais. Esse 

pensamento se opõe totalmente ao anterior e considera a IES como uma 

organização atípica que precisa ser orientada por próprias teorias de gestão. 

 

[...] a teoria da administração universitária é alimentada pela contribuição de 
milhares de diretores universitários que, em seu trabalho diário, encontram 
soluções criativas e bem-sucedidas aos problemas administrativos. Trata-se, 

segundo essa posição, de experiência organizacional concreta que passa a 
ser, gradativamente, absorvida por toda a instituição e, muitas vezes, 
disseminada a outras instituições (Meyer, 2000, p. 146). 

 

c) Considera que a IES possui características similares a outras organizações, 

mas que também possui características específicas que devem ser levadas em 
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consideração por seus gestores. Nesse contexto, esta última perspectiva 

combina os elementos das duas anteriores.  

 

[...] destaca que as escolas, faculdades e universidades são organizações 
assim como empresas, bancos, hospitais, agências governamentais, museus 
e penitenciárias. Como tal, possuem características comuns a toda e qualquer 

organização, a elas se aplicando os princípios e abordagens da administração 
geral (Meyer, 2000, p. 146). 

 

A terceira abordagem se aproxima das ideias de gestão para os dias atuais, pois 

considera que para a gestão da IES é necessário gerir além de recursos financeiros, 

pois elas precisam atingir sua missão como produtoras de conhecimento e formação 

de pessoas. Para Ferretti, Silva e Oliveira (1999), no âmbito da gestão, a atenção dos 

gestores se divide em dois objetivos, a busca pela eficiência dos resultados e o 

desempenho institucional, com igualdade de importância com o segundo objetivo, que 

é o reconhecimento como uma instituição de qualidade. 

 

Esse processo de gestão torna-se complexo para as IES que contam com professores 

e não gestores ocupando cargos de gestão. Para Rolim (2004), os professores, como 

intelectuais, resistem a serem comandados, pensam por si e têm orgulho de sua 

autonomia de pensamento. Rolim assevera que esses professores acreditam na 

administração compartilhada, contando com a participação do corpo docente. Esses 

fatores demonstram as particularidades em se administrar uma IES. 

 

Nessa linha, pretende-se refletir acerca dos desafios encontrados por essa gestão, 

com o objetivo principal de evidenciá-los e interpretá-los. Para tanto, faz-se necessário 

compreender os aspectos positivos e negativos que surgem no ambiente educativo e 

elaborar as estratégias adequadas a partir da colaboração de todo o coletivo 

acadêmico. 

 

Pode-se inferir que, diante de todo um cenário de atualidade, a educação superior 

sofre inúmeras transformações em suas práticas pedagógicas, que podem estar 

articuladas à implementação de inovações e de novas tecnologias (Alves, 2016).  
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Com isso, sabe-se que o ato de gerir as atividades educacionais vai muito mais além 

do que apenas administrar. Gerir, nesse sentindo, precisa estar articulado a uma 

gestão que tem como princípio a participação na tomada de decisões, na elaboração 

de projetos e de toda a organização. A gestão educacional precisa balizar premissas 

importantes para se ter um ensino de qualidade, oportunizando tanto a entrada de 

novos alunos como também incentivando a permanência, a inovação, bem como 

observando a motivação do corpo docente e dos recursos disponíveis pela instituição.   

 

Diante das expressivas variações decorrentes das novas exigências impostas ao 

sistema universitário brasileiro, exige-se dos gestores adaptação para enfrentar o 

cenário atual educacional, visando conquistar sustentabilidade e superar os desafios 

na gestão das IES (Souza, 2007). 

 

Com isso, torna-se necessária a compreensão do núcleo gestor e do corpo docente 

em estarem se especializando cotidianamente para a aplicação dos novos 

conhecimentos mediante o avanço tecnológico e as mudanças educacionais, tanto 

para sua aplicação nas tarefas administrativas como nas didático-pedagógicas.  

 

O gestor deverá contribuir para a democratização das tecnologias para a comunidade 

educacional de modo que faça a otimização dos recursos e práticas institucionais 

(Gramms & Lotz, 2017). Assim, usufrui desses recursos tornando possível sua 

adequada utilização por meio de articulações que tornem possíveis as comunicações 

e a ampla interação.  

 

A gestão de instituição de educação superior está fortemente atrelada às questões 

humanas em suas habilidades, necessidades e demais peculiaridades, fazendo a 

administração do conhecimento, dos recursos materiais e do capital de pessoas.  É 

necessária, para isso, a observância das necessidades e objetivos dos indivíduos que 

participam, devendo-se levar em conta, entre alguns aspectos importantes, os 

motivacionais (Alves, 2016). 

 

Amparados nas ideias de Davoglio e Santos (2017) o planejamento das metas do 

Plano Nacional de Educação/PNE/2014-2024 explicita a relevância do processo 
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motivacional para a qualidade da educação e para a formação de novos profissionais, 

por meio da educação superior. 

 

Para tanto, deve existir concreta responsabilidade da gestão educacional relacionada 

à motivação de docentes e discentes, no sentido de reconhecer e validar o trabalho 

dos docentes por meio de estratégias e projetos de motivação. Deve fornecer uma 

infraestrutura que facilite o trabalho dos docentes, estabelecendo diálogo amigável, 

conhecendo os seus problemas enfrentados em sala de aula e mantendo a 

intersecção entre o corpo docente e a equipe gestora. De mesma maneira, é 

fundamental que o gestor crie canais de comunicação com o corpo discente e 

estabeleça a gestão por meio de indicadores também pautados em satisfação, que 

contribuam para a permanência dos alunos até a sua formação (Gramms & Lotz, 

2017). 

 

2.4 Gestão da permanência 

 

Na legislação brasileira a permanência é um dos princípios para a execução do ensino 

no Brasil, assegurado no art. 206 da Carta Magna de 1988, em que constam os 

incisos: primeiro (ministrar aulas com igualdade de condições para o acesso e 

permanência); segundo (garantir liberdade para aprender, ensinar, realizar pesquisas 

e divulgar os resultados, pensamentos e as opiniões, sem prejuízo à arte e ao saber); 

sexto (realizar a gestão democrática do ensino público conforme a legislação); e 

sétimo (garantir padrão de qualidade para oferta dos cursos). 

 

Motta e Gomes (2016) relatam que a gestão da permanência vem como um conjunto 

de políticas que visam mitigar a evasão nas instituições de educação superior. Os 

autores revelam que a gestão da permanência é definida em conformidade com a 

realidade de cada instituição, todavia, frequentemente têm-se alguns pontos em 

comum a serem observados. 

 

Na definição de Fiuza e Sarriera (2013, p. 886), “retenção/permanência é a continuada 

participação dos estudantes em um evento de aprendizagem para conclusão que, no 

ensino superior, poderia ser um curso, programa, disciplina ou sistema”. De forma 

análoga, mas agora atribuindo um fator motivacional, Cislaghi (2008, p. 258) considera 
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que a permanência é a “situação na qual o estudante mantém interesse, a motivação 

e encontra na IES as condições que considera essenciais para permanecer 

frequentando regularmente o curso de graduação no qual ingressou”. 

 

Rodriguez (2011, p. 9-10) afirma que: 

 

[...] os gestores de uma IES devem preocupar-se em buscar a excelência na 
prestação de serviços. E, como o serviço é intangível e seu benefício altamente 
subjetivo e de percepção ao longo do tempo, a interferência das expectativas 
e necessidades pessoais, comunicação e experiência passada tende a 

estabelecer uma relação conflituosa entre o serviço esperado e o serviço 
percebido. 

 

Para o âmbito das IES particulares, Oliveira (2014) propõe um modelo que objetiva 

entender as causas da evasão e, assim, implantar um projeto que vise ao retorno dos 

alunos evadidos. Ele compreende ser possível delinear um perfil apoiado nos motivos 

que levaram à evasão e, então, desenvolver uma gestão de permanência. 

 

As IES desempenham importante papel na permanência de seus alunos, pois estes 

julgam a infraestrutura oferecida, o acervo da biblioteca, a infraestrutura do refeitório, 

a facilidade ao transporte e o auxílio aos estudantes com necessidades especiais, 

entre outros (Dias, 2015). Outro fator importante lembrado por Dias são as condições 

financeiras, que é a principal razão para o aluno não dar continuidade aos seus 

estudos em instituições privadas. 

 

Embora a permanência seja fator de significativa preocupação para as IES, Santos 

(2018) chama a atenção para as estratégias adotadas por elas. Muitas IES optam por 

investir em ações de marketing para captar novos alunos, mas não priorizam, na 

mesma proporção, ações de marketing e de relacionamento voltadas para a 

permanência de seus alunos. 

 

Bisinoto, Arenas, Souza, Nascimento & Silva (2016, p. 53) corroboram acrescentando 

que “a permanência na educação superior pode ser abordada sobre dois aspectos: 

dependentes e independentes”. Os dependentes são aqueles que dizem respeito à 

gestão das políticas institucionais e das ações de marketing das IES. Os 

independentes estão relacionados ao “comportamento dos alunos, com base nas 
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dimensões relacionadas às condições comportamentais, logísticas, geográficas e 

tecnológicas” (Bisinoto et al., 2016, p. 53). 

 

A inadimplência, então, em cursos privados, é um paradigma de atenção, diante das 

flutuações econômicas. Os alunos estão passíveis de não conseguirem em algum 

momento custear os estudos, sendo necessário implementar políticas pertinentes 

como a oferta de bolsas, formas diferenciadas de pagamento e parcelamento, como 

também a própria negociação dos valores, de modo que se tenha a mínima evasão 

possível por conta de alguma instabilidade econômica do indivíduo (Motta  & Gomes, 

2016). 

 

Por esses motivos, as IES precisam estar preparadas para a gestão da permanência. 

Pineda-Baez, Moreno & Pedraza-Ortiz (2011) recomendam que um programa de 

permanência estudantil compreenda um conjunto de ações adotadas por uma 

instituição, a fim de assegurar auxílio ao aluno na sua fase acadêmica, para que ele 

conclua seus estudos com êxito. 

 

O primeiro passo sugerido por Motta e Gomes (2016) para se instalar uma gestão da 

permanência é formar uma equipe que irá observar alguns índices, como taxas de 

inadimplência, frequência, comportamento, satisfação dos discentes e desempenho 

acadêmico. Para cada interesse é necessário levantar os dados e analisá-los com 

cautela por intermédio de seu cruzamento e comparação. 

 

Muriel (2010 p. 10) alerta que: 

  

[...] a implantação de uma gestão voltada para a permanência é algo que 
interfere na maneira como os profissionais que atuam nas IES fazem as coisas. 

A complexidade de um sistema organizacional que se propõe a gerar 
conhecimento pode ser caracterizada por um emaranhado de conexões entre 
pessoas com percepções e interesses distintos A complexidade dessas 
interconexões somada ao modelo organizacional industrial que pontuou a 

percepção sobre as organizacionais ao longo do século XX podem estabelecer 
barreiras para o avanço da gestão da permanência enquanto projeto integrador 
e construtor de uma abordagem comum. 

 

Diante da complexidade do processo de gestão da permanência nas IES brasileira , 

Muriel (2010, p. 10-11) comenta que existem três barreiras: a) transposição de cultura 
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institucional centrada nas matrizes curriculares, organização, documentos e estrutura 

acadêmica, corpo docente, biblioteca e laboratórios, oferecida aos alunos como um 

pacote de serviços pronto para o consumo; b) despersonalização do serviço 

educacional, voltada apenas para a perspectiva financeira e operacional da gestão da 

IES; c) finanças, devido ao seu grau de importância, é foco central na análise das 

variáveis e dos contextos, pois considera como resultado tudo aquilo que pode ser 

visto, reconhecido pela coletividade e mensurado, que se relaciona à rentabilidade 

financeira - o lucro financeiro sobre o investimento realizado.  

 

Esta última análise sob a ótica financeira, feita por Muriel (2010), pode esconder 

oportunidades à gestão da IES e, inclusive, impactar de forma negativa, já que os 

resultados financeiros nada mais são do que o reflexo da percepção que alunos e 

professores têm sobre os serviços oferecidos pela IES. Com isso, a sustentabilidade 

de uma IES, de acordo com a gestão da permanência, deve considerar o valor final e 

não quanto custa, já que o controle financeiro é função inerente a um gestor que busca 

a eficiência na utilização de seus recursos (Muriel, 2010).  

 

Na literatura sobre gestão da permanência, os temos retenção e persistência são 

utilizados, por vezes, por alguns estudiosos, de forma análoga e por outros de forma 

distinta. Vale lembrar que, para o ensino superior, o termo retenção está associado à 

permanência dos alunos.  

 

Costa e Gouveia (2018a; 2018b) concordam, enquanto para Astin (1975), Swail 

(1995), Berger e Ram’rez & Lyon (2005) retenção e persistência têm significados 

distintos e são utilizados em seus estudos de formas diferentes. Himmel (2002), e 

Guevara (2010) tratam dentro da gestão da permanência os termos retenção e 

persistência como sinônimos. Dessa forma, não existe consenso sobre a definição 

desses termos. 

 

A retenção/permanência dos estudantes é algo fundamental para as instituições, 

primeiro pelo impacto social devido à reduzida oferta de mão de obra qualificada, bem 

como formação adequada para que se tenham paradigmas na evolução científica e 

tecnológica (Garcia, Lara & Antunes, 2021). Piazzi (2019) lista os principais modelos 
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de retenção dos estudantes: modelo psicológico, sociológico, econômico e 

organizacional. 

 

Hagedorn (2006) conduziu estudo denominado “Como definir retenção: um novo olhar 

para um velho problema”, o qual verificou que existem quatro tipos de permanência, 

sendo eles:  

 

a) Permanência institucional: identifica a proporção de alunos matriculados na 

mesma instituição de um ano para o outro; 

b) permanência no sistema: considera os alunos que deixam a instituição de 

ensino para estudar em outra do mesmo país. Aqui são consideradas as 

transferências entre IES ou rematrículas;  

c) permanência dentro de uma especialidade ou disciplina: esse caso está 

relacionado à flexibilização da matriz curricular, que permite ao aluno 

selecionar disciplinas tanto obrigatórias como optativas para compor seu 

currículo de acordo com o seu interesse na área de formação; 

d) permanência dentro de um curso: considera o tempo que o estudante 

permanece matriculado em seu curso. Esse dado confronta a quantidade total 

de estudantes que matricularam no curso e continuam ativos ao longo de toda 

a matriz curricular e a quantidade dos que iniciaram o curso e optaram por 

formalizar sua saída, gerando evasão.  

 

É de fundamental importância realizar a distinção de cada tipo de permanência, 

conforme ressalta Costa e Gouveia (2018a; 2018b), para quem cada tipo de 

permanência está relacionado a diferentes fatores que influenciam o aluno direta ou 

indiretamente na permanência das IES. Destacam-se entre os principais fatores:  

 

a) A preparação acadêmica, ou seja, o conhecimento prévio que poderá impactar 

na satisfação com o seu desenvolvimento acadêmico;  

b) a integração social do aluno na comunidade acadêmica: o compromisso com a 

instituição - relaciona-se ao aluno estar satisfeito com o ambiente e se sentir 

apoiado e acolhido pela IES;  

c) o compromisso com o objetivo: relaciona à percepção que o aluno tem sobre a 

qualidade do curso, frente ao esforço necessário para obter o diploma;  
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d) o ambiente e fatores como finanças, trabalho e família estão relacionados ao 

comportamento do aluno e podem ou não influenciá-lo a atingir o objetivo;  

e) as características demográficas referem-se à bagagem do aluno que pode 

interferir na percepção a respeito da qualidade do currículo ofertado e ao seu 

esforço para obtenção do título. 

 

Ao exemplo do desempenho acadêmico, discentes que frequentemente ou até mesmo 

majoritariamente tenham notas baixas em avaliações certamente estão mais 

propensos a desistir do curso em face de outros com notas mais altas. Contudo, é 

importante observar a frequência desses alunos, com o intuito de verificar seus 

objetivos e intenções para com a sua graduação (Motta & Gomes, 2016). 

 

Silva Filho e Hipólito (2009) admitem que o fato é que não ter alunos implica custo. 

Por esse motivo, a permanência tem sido um dos problemas mais graves para as 

instituições públicas e privadas e afeta a educação brasileira em todos os níveis.  Os 

autores concordam com os motivos supracitados e afirmam que é importante lembrar 

que sempre terão alunos que irão evadir pelos mais diversos motivos, que vão desde 

a escolha errada do curso, exigência de estudo além do esperado, transferência para 

uma IES mais desejada, entre outros. Segundo eles, o importante é garantir que os 

alunos não abandonem o curso por motivos que poderiam ter sido evitados. 

 

Já a satisfação do discente pode estar atrelada a fatores que a instituição educacional 

pode auxiliar ou não, isso dependerá dos objetivos individuais. Todavia, há algumas 

necessidades a serem observadas, ao exemplo das condições de estrutura da 

instituição educativa, do corpo docente (qualidade de ensino) e o próprio trato que há 

entre a parte administrativa e os alunos (Bisinoto et al., 2016). 

 

Nessa linha, Cislaghi (2008) converge com os demais estudos aqui já citados e 

explica, em conformidade com a Tabela 1, as principais etiologias para cada um dos 

motivos mencionados anteriormente. 
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Tabela 1 

Causas da evasão 
Causa Descrição 

Desempenho - Dif iculdades em acompanhar o curso. 
- Desempenho Insatisfatório. 
- Repetência. 
- Clima de pressão. 
- Escassez de tempo para atender às demandas. 

PEDAGÓGICO - Def iciência didática dos docentes. 
- Def iciência na educação básica. 
- Def iciência pedagógica dos docentes. 
- Falta de motivação dos docentes. 
- Atendimento dos docentes para com os discentes. 
- Docentes inexperientes. 
- Alta cobrança nas provas. 

Socioacadêmico - Falta de adaptação do estudante ao sistema universitário. 
- Isolamento. 
- Ausência de orientação profissional. 
- Discentes de outras cidades com dificuldades de instalação. 

Currículo - Currículo desatualizado para o mercado. 
- Cadeia rígida de pré-requisitos. 
- Disciplinas básicas sem prática profissional. 
- Pouca ênfase nas disciplinas profissionalizantes. 

Curso - Necessidade de dedicação exclusiva. 
- Baixa inf raestrutura 
- Baixa formação prática. 
- Disciplinas com alto índice de reprovação. 

Interesses Pessoais - Frustração das expectativas para com o curso. 
- Descoberta de novos interesses. 
- Falta de orientação vocacional. 

Fonte: adaptado de Cislaghi, R. (2008). Um modelo de sistema de gestão do conhecimento em um 
framework para a promoção da permanência discente no ensino de graduação. Tese (Doutorado 
em Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, Brasil. (p. 32). Recuperado de: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/ 
123456789/91544/250753.pdf?sequence>. 

 

Sendo assim, Cislaghi (2008) e Motta e Gomes (2016) explicam que a equipe 

responsável por avaliar a instituição acadêmica deve dar atenção aos paradigmas 

mencionados. E, caso necessário, indicar outras influências que aqui não foram 

abordadas, cujas características dependem exclusivamente da faculdade em questão.  

 

Motta e Gomes (2016) deixam claro que a gestão da permanência deve observar as 

condições internas e externas, e isso significa examinar como a instituição funciona 

em seu capital material e imaterial, assim como verificar as outras organizações de 

ensino superior que ofertam tais condições educacionais. 

 



43 

 

 

O Modelo de Gestão da Permanência de Oliveira (2014) baseia-se nos estudos de 

Tinto (1975). Ele explica que para a gestão da permanência não há uma fórmula 

específica, e sim um processo a ser seguido, fazendo uso de abordagens da 

Administração Contingencial, considerando que o ambiente e o cenário estão 

constantemente sob influência de variáveis ambientais.  

 

O modelo criado por Oliveira (2014) está baseado na gestão da permanência em IES 

particulares, o que não impede que sejam realizadas adaptações para a sua aplicação 

em IES públicas. Orienta à necessidade de seguir cinco passos para executar a 

gestão da permanência: 

 

a) Diagnóstico da evasão, pesquisando os evadidos; 

b) criar um projeto específico para lidar com os evadidos e convidá-los a retornar 

para o curso; 

c) traçar um perfil dos evadidos; 

d) a partir do diagnóstico e dos motivos contundentes, criar mecanismos 

antievasão; 

e) aplicar a gestão da permanência a partir do diagnóstico do perfil do evadido. 

 

Costa e Golveia (2018a; 2018b) exploram de forma mais profunda sobre a gestão da 

permanência, com base nos modelos de retenção estudantil que são direcionados 

para o ensino superior (Tabela 2). Vale ressaltar que há outros modelos de retenção 

que não foram citados e, de modo geral, enfatizam alguma característica específica, 

ao exemplo do organizacional, psicológico ou econômico. 

 

Outro ponto de interesse é o aspecto econômico, que será debatido de modo mais 

profundo via estudo de caso realizado em outras pesquisas. A questão econômica 

envolve vários problemas de localidade e financiamento estudantil, de modo que, 

apesar dos incentivos, pode não estar centrada na instituição educativa, uma vez que 

considerável parcela dos estudantes é compelida a morar em outras cidades ou fazer 

grandes deslocamentos para assistir às aulas teóricas e práticas (Garcia et al., 2021).  

 



44 

 

 

Tabela 2 
Principais modelos de retenção segundo estudos 

Modelo de retenção psicológico 

Autor Modelo Lógica do modelo 
Fishbein e Ajzen 
(1975) 

Modelo teórico da ação 
fundamenta 

O comportamento é uma função de intenções comportamentais que, por sua vez, são uma função de 
atitudes e normas subjetivas 

Astin (1984, 
1993, p. 21) 

(Modelo entrada-ambiente 
resultado (I-E-O)) 

Os alunos estão principalmente interessados nos “benefícios existenciais” da experiência da faculdade, o 
que significa, entre outras coisas, a “satisfação subjetiva associada a [...] envolvimento extracurricular e 
acadêmico, atividades recreativas [...]”. 

Bean e Eaton 
(2000) 

Modelo psicológico de 
retenção do estudante 
universitário 

Esse modelo indica que os estudantes são seres psicológicos e que as questões coletivas da Sociologia 
desempenham papel secundário. O ambiente social é importante apenas como é percebido pelo indivíduo 

Modelo de retenção sociológico 

Spady (1970, 
1971) 

Modelo sociológico de 
permanência 

Falta de integração dos alunos no ambiente de ensino superior afeta diretamente a retenção de estudantes 
na faculdade 

Swail (2004) Modelo geométrico da 
perseverança estudantil 

A capacidade de ajudar as instituições a trabalhar proativamente para apoiar a persistência e a realização 
dos alunos 

Seidman (2005) Modelo de sucesso do 
estudante 

A “identif icação precoce” é a identificação, o mais cedo possível, de um aluno, potencialmente em risco de 
não ter sucesso acadêmico ou pessoal na faculdade. 

Modelo de retenção econômico 

Cabrera, 
Stampen e 
Hansen (1990) 

Modelo de capacidade de 
pagamento 

Avançaram um modelo em que a capacidade de pagamento presume interagir tanto com instituições e 
variáveis dos indivíduos na definição de decisões de retirada. 

St. John, Paulsen 
e Starkey (1996) 

Modelo Nexus escolha da 
faculdade – persistência 

Mudanças na composição do pacote original de ajuda aluno ou aumentos inesperados nas propinas e taxas 
são consideradas como levando à insatisfação pelo efeito que essas mudanças têm nos cálculos de custo-
benef ício originais. 

Modelo de retenção organizacional 

Brown e Kayser 
(1982) 

Modelo de ajuste educacional O ajuste educacional é o grau de correspondência (satisfação) entre a satisfação percebida pelos alunos e 
a satisfação real (desempenho) em seus programas de treinamento. 

Billson e Terry 
(1987) 

Modelo do apoio institucional Na premissa de que o apoio institucional a partir da inf raestrutura organizacional da IES e o envolvimento 
dos alunos reduzirão o atrito, logo, a evasão. 

Continua 
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Tabela 2 
Principais modelos de retenção segundo estudos - conclui 

Modelo de retenção psicológico 

Autor Modelo Lógica do modelo 
Modelo de retenção complementar 

Bean (1990) Modelo de desgaste 
longitudinal do estudante 

Existe forte relação entre as intenções de atitude e comportamento, e comportamentos e atitudes refletem 
intenções. 

Braxton, Hirschy e 
McClendon 
(2004) 

Modelo conceitual do 
abandono do estudante em 
IES de tempo parcial 

Descreve a participação nas comunidades acadêmicas como uma construção central para explicar os 
mecanismos que ligam a experiência acadêmica à persistência dos alunos na faculdade. 

Fonte: adaptado de Costa, O. S.; Gouveia, L. B. (2018b). Modelos de retenção de estudantes: abordagens e perspectivas. Revista Eletrônica de Administração 
– REAd. Porto Alegre, RS, Brasil (p. 164). Recuperado de: https://www.scielo.br/j/read/a/J4g7R3m5qHXnHYrDkt4cDYH/ ?lang=pt&format=pdf.; Piazzi, D. 
(2019). Como combater a evasão por meio da gestão da permanência eficaz. (p. 9). Recuperado de: <http://sys.hoper.com.br/webinar/Webinar_Evasao_ 
Daniele.pdf>. 
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Costa e Golveia (2018a; 2018b), em conformidade com as explicações da Tabela 2, 

dissertam sobre questões pertinentes à gestão da permanência. Fato interessante sob 

a perspectiva desse trabalho é a identificação precoce dos alunos de risco, ou seja, 

daqueles estudantes que têm mais chances de abandono dos cursos. 

 

Essa identificação pode ser realizada em conformidade com as principais causas de 

evasão, de modo a analisar as questões econômicas, motivacionais, emocionais, do 

desempenho, entre outros que foram apresentados na Tabela 2. Uma análise da 

instituição é fundamental para determinar os passos que a administração pode realizar 

em mitigar a evasão no ensino superior, diminuindo assim os índices e, com efeito, 

melhorando diversos aspectos internos, como desempenho econômico, educacional 

e também social. 

 

Todavia, certamente um ponto complicado de se lidar é relativo ao currículo educativo, 

tendo em vista que este, por sua vez, está fortemente ligado às Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs). Contudo, há margens para se implementarem disciplinas ou 

abordagens de ensino que estejam mais alinhadas com as necessidades 

mercadológicas em vigência. Outro ponto de interesse é perante o debate acadêmico, 

no qual a produção científica em torno do currículo no ensino superior é primordial 

para a mudança de paradigmas. 

 

Dessa forma, cabe às IES buscar equilíbrio no planejamento de sua gestão da 

permanência, a fim de garantir a sua sustentabilidade e a entrega de uma educação 

de qualidade. Ao governo atribui-se a missão de cumprir o seu papel na promoção do 

ensino superior, criando e disponibilizando políticas públicas que oportunizem a 

inclusão e igualdade, bem como oferecer condições para a continuidade da oferta de 

cursos por essas IES. 

 

2.4.1 Políticas públicas para permanência no ensino superior no Brasil 

 

A fim de reduzir a evasão e garantir a permanência dos estudantes no ensino superior, 

o Ministério da Educação desenvolveu uma série de políticas públicas voltadas para 

a permanência e a expansão da educação superior no Brasil. A exemplo, citam-se: 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), o Programa 
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Universidade para Todos (PROUNI), ambos criados para a rede privada da educação 

superior, Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

 

Carvalho (2002, p. 49) conceitua políticas públicas como: 

 

[...] o conjunto de políticas econômicas, sociais e ambientais implementadas 

pelo governo (sejam em âmbito federal, estadual ou municipal) em conjunto ou 
não com a sociedade civil, para atender demandas específicas de grupos 
sociais. 

 

O Estado é o principal órgão gestor de implantação de políticas públicas que oferecem 

acesso a jovens carentes à universidade. A implantação de propostas por meio do 

Estado permite a inserção na escolaridade, principalmente dessa população carente, 

dando oportunidade à permanência na universidade e no mercado de trabalho, bem 

como o seu desempenho produtivo. Ocorre, porém, que muitos desses jovens não 

obteriam êxito para ingressar em uma universidade pública, dessa forma, o governo 

encontra nas políticas públicas um mecanismo para promover a representação de 

grupos inferiores na sociedade dentro das instituições privadas e, assim, atender à 

demanda pela busca de uma formação superior (Carvalho, 2002). 

 

Na Constituição Federal de 1988, artigo 206, as políticas públicas educacionais são 

asseguradas, o artigo sexto assume que “o ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: [...] VI gratuidade de ensino nos estabelecimentos oficiais”.   

 

Para entender o termo políticas públicas, faz-se necessário entender o conceito do 

termo política, que segundo Dias e Matos (2012) é um conjunto de interações que 

visam atingir determinado objetivo. Para alguns autores, como Bobbio (2003) e Barros 

(2014), a política está relacionada ao poder, mais especificamente ao poder social. 

Para os autores, as políticas públicas são utilizadas como aparatos para reduzir as 

injustiças sociais e dar condições às necessidades específicas da população. 

 

Para Dias e Matos (2012, p. 12), as políticas “são ações compreendidas ou não pelos 

governos que deveriam estabelecer condições de equidade social, tendo por objetivo 
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dar condições para que todos possam atingir uma melhoria de qualidade de vida 

compatível com a dignidade humana”.  

 

Ao se tratar de políticas públicas na educação superior, logo se remete ao pensamento 

dos autores desse processo evolutivo, sejam eles os organismos mundiais ou as 

manobras governamentais motivadas pelo mercado em geral. Chaves e Amaral 

(2015) reforçam que no mundo inteiro as IES sofreram mudanças decorrentes da 

esfera do trabalho, assim como reformas propostas por organismos multilaterais de 

financiamento, a fim de reduzir custos e aumentar a competitividade para formar 

recursos humanos mais produtivos. 

 

Dessa forma, entende-se que a abertura democrática do ensino superior teve várias 

motivações, porém o seu marco foi pautado na Constituição, a fim de garantir a 

educação para todos. Eentre as principais medidas políticas brasileiras adotadas pelo 

governo, é válido destacar: FIES, ProUni e PNAES. 

 

a) FIES 

 

O Financiamento Estudantil (FIES) foi criado por meio da medida provisória, a MP 

1.827, de maio de 1999, e convertido na Lei nº 10.260 em 12 de julho de 2001. É um 

programa federal que visa aumentar o número de vagas disponíveis no ensino 

superior aos jovens em idade universitária que não tenham condições de arcar 

integralmente com os custos de sua formação. O FIES vem sofrendo mudanças em 

seu funcionamento desde sua criação (Brasil, 2021b). 

 

Em 2010, o FIES passou a funcionar em um novo formato: a taxa de juros do 
financiamento passou a ser de 3,4% a.a., o período de carência passou para 

18 meses e o período de amortização para 3 (três) vezes o período de duração 
regular do curso + 12 meses. [...] A partir do segundo semestre de 2015, os 
financiamentos concedidos com recursos do FIES passaram a ter taxa de juros 
de 6,5% ao ano com vistas a contribuir para a sustentabilidade do programa, 

possibilitando sua continuidade enquanto política pública perene de inclusão 
social e de democratização do ensino superior (Brasil, 2021, p.1).  

 

Desde 2010 o FIES passou a operar em fluxo contínuo, o que permite ao estudante 

solicitar o financiamento em qualquer período do ano, obedecendo à sua necessidade. 
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O processo de inscrições, assim como o PROUNI, também é informatizado, por meio 

eletrônico, e oferece pré-requisitos para a sua realização, tais como estar 

regularmente matriculado no curso superior, estar dentro do limite da faixa de renda 

familiar de três salários por membro da família, participação no Ensono Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) e pontuação mínima de 450 pontos na média das provas. Após 

a inscrição o candidato ainda estará sujeito a um processo seletivo que irá selecionar 

os contemplados. Para a concessão do FIES ao estudante é necessário que as 

mantenedoras assinem o termo de participação, caso contrário, não será possível a 

inscrição do estudante. 

 

O FIES é dinâmico e, portanto, está em constantes mudanças. Em 7 de dezembro de 

2017, foi sancionado o Novo FIES por meio da Medida Provisória nº 785/2017.  Trata-

se de “um modelo de financiamento estudantil moderno, que divide o programa em 

diferentes modalidades, oferecendo condições a quem mais precisa e uma escala de 

financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato” (Brasil, 2021, p.1). 

Esse novo modelo estabelece novas regras e possibilita a condição de juro zero para 

aqueles estudantes com renda per capita de até três salários mínimos. 

 

ProUni 

 

O Programa Universidade para Todos (PROUNI) foi criado em 2004, pela Lei 
nº 11.096/2005, e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos 
integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos 

sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação 
superior (Brasil, 2021, p.1). 

 

O ProUni foi uma das primeiras iniciativas da Reforma da Educação Superior e foi 

criado com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior e inserir a 

universidade no projeto de desenvolvimento nacional, estabelecendo uma nova 

regulação entre ensino público e privado. Pode ser interpretado, como relação posta 

entre esses dois setores, como uma política focalizada e de caráter compensatório 

(Aprile & Barone, 2009). 

Atualmente as inscrições para o processo seletivo do ProUni são efetuadas por meio 

eletrônico e cabe à IES credenciada oferecer acesso à internet aos candidatos. A IES 

que adere ao programa responsabiliza-se por conceder bolsa de estudo para cada 
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nove alunos regularmente matriculados. E para as IES beneficentes esse percentual 

sobe para uma bolsa para cada quatro alunos matriculados. Existe um limite para 

concessão de bolsas, que é de 10% do total de matriculados na IES. 

 

PNAES 

 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) foi instituído pela Portaria 

Normativa/MEC nº 39/2007 e regulamentado pelo Decreto nº 7.234/2010. O programa 

visa apoiar: 

 

A permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de 
graduação presencial das instituições federais de ensino superior (IFES). O 

objetivo é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e 
contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que 
buscam combater situações de repetência e evasão (Brasil, 2021, p. 1). 

 

O PNAES tem por característica oferecer assistência a: moradia estudantil, 

alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, creche, esporte e apoio 

pedagógico. Todas essas ações são propiciadas e executadas pela instituição de 

ensino, responsável por realizar o acompanhamento e avaliar o desenvolvimento do 

programa. Esse programa auxilia os universitários que não dispõem de recursos 

financeiros para sua sustentabilidade financeira e que, por isso, fazem parte do Bolsa 

Família. 

 

A inscrição para o programa deve ser realizada na própria instituição de ensino e os 

critérios de seleção levam em conta o perfil socioeconômico dos alunos. Para ter 

direito ao auxílio é necessário que a renda per capita familiar seja de até um salário 

mínimo por mês. Além disso, deve estudar em universidade federal e atender aos 

critérios estabelecidos de acordo com a realidade de cada instituição. 

 

2.5  Evasão e impactos financeiros nas instituições de educação superior 

 

A Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas 

Brasileiras, constituída pela Secretaria de Educação Superior/ Ministério da 

Educação/Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 



51 

 

 

Superior/ e Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 

Municipais (SESU/MEC/ANDIFES/ABRUEM) em 1996, elaborou um dos primeiros 

documentos que indicaram a evasão, a retenção e a permanência dos alunos como 

fatores a serem estudados e observados (Brasil, 1997). O estudo foi nomeado 

“Diplomação, retenção e evasão nos cursos de graduação em instituições de 

educação superior públicas”, motivado pelo Seminário sobre a Evasão nas 

Universidades Brasileiras, organizado pela SESU/MEC em 1995 e de acordo com 

Kipnis (1999) e pelo Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras (PAIUB) de 1994. 

 

O documento criado pelo MEC (1977) atribui definições para termos associados à 

evasão, tais como: evasão de curso, evasão da instituição, evasão do sistema, e traz 

significados para ingressante, diplomado, retido e evadido. E na falta de estudos 

preliminares a Comissão apresenta hipóteses que acreditava serem prováveis e 

determinantes em relação às características individuais dos estudantes e 

características internas e externas às Instituições. Por fim, o estudo apresenta tabelas 

com números relativos a vários cursos que elucidam informações a respeito da 

diplomação, retenção e evasão nas universidades brasileiras. 

 

Em meio à preocupação com a evasão, foi lançado o Decreto no 6.096 de 24/04/2007 

da Presidência da República e integrante do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), que instituiu o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais e propõe diretrizes de: “redução das taxas de evasão, 

ocupação das vagas ociosas e aumento das vagas de ingressos, especialmente no 

período noturno” (Brasil, 2007).  

 

Num primeiro momento a preocupação do governo brasileiro concentrou-se em tratar 

da evasão nas universidades públicas, mas a preocupação legítima com o progresso 

do ensino superior no país contribuiu para a criação de programas e políticas públicas, 

anteriormente citadas, que apoiassem tanto o ensino público quanto o ensino privado. 

 

Dessa forma, Fialho e Prestes (2014) explicam que a evasão pode ser mais bem 

compreendida após serem respondidas as questões relativas a quando, como e por 
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que a evasão ocorreu. Para os autores, após serem respondidas essas questões, é 

possível estabelecer estratégias de minimização das taxas de evasão nas IES. 

 

A fim de entender o conceito de evasão, Fialho e Prestes (2014, p. 244) opinam: “a 

evasão corresponde ao aluno que ingressou na educação superior, mas, em algum 

momento do curso, não efetivou sua matrícula”. Mello, Santos, Soares e Rezende 

(2012) consideram aluno evadido aquele que não realizou matrícula em disciplinas 

por dois semestres consecutivos ou ainda aquele que solicitou o cancelamento 

oficialmente da matrícula no setor responsável da IES. 

 

Existem várias interpretações para a evasão. Biazus (2004, p. 86) conceitua a “evasão 

como sendo a saída do aluno de uma IES ou de um de seus cursos, definitiva ou 

temporariamente, por qualquer motivo, exceto a diplomação”. E complementa que a 

evasão pode acontecer em três modalidades: evasão definitiva (por abandono, 

desistência definitiva ou transferência para outra IES), temporária (trancamento do 

curso) e de curso (transferência para outro curso da IES). 

 

Em meio a diferentes interpretações sobre evasão na educação superior, Ristoff 

(1999, p. 125) defende: 

 

Uma parcela significativa do que chamamos evasão, no entanto, não é 
exclusão, mas mobilidade, não é fuga, não é desperdício, mas investimento, 
não é fracasso – nem do aluno nem do professor, nem do curso ou da 

instituição –, mas tentativa de buscar o sucesso ou a felicidade, aproveitando 
as revelações que o processo natural de crescimento do indivíduo faz sobre 
suas reais potencialidades. 

 

Gibson (1998) pondera que existem três categorias de fatores que podem explicar os 

motivos pelos quais ocorre o abandono de curso: fatores do estudante, como a 

preparação educacional anterior, motivação, persistência e autoconfiança acadêmica; 

fatores situacionais, como apoio da família e do empregador, e mudanças na vida 

pessoal; fatores do sistema educacional, como qualidade do ensino, didática 

empregada e o suporte oferecido pela instituição. 

 

Paula e Vargas (2011, p. 130) conduziram estudo para analisar a relação concluintes-

ingressantes nos cursos superiores do país, a partir de dados do INEP 
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compreendendo o período de 2002 a 2009, e concluíram que: “1) perdemos quase a 

metade dos alunos no processo; 2) a proporção de concluintes vem decaindo 

discretamente; e 3) esse declínio se dá mesmo em meio à aplicação de políticas de 

inclusão e permanência em nosso país”. A relação de concluintes-ingressantes variou 

de 59% em 2002 a 57% em 2009. 

 

Os dados atuais do Censo da Educação Superior do INEP (Brasil, 2019, p. 48) 

demonstram a evolução média do indicador de desistência dos ingressantes no 

intervalo de 2010 a 2015. Ademais, revelam acréscimo na taxa de desistência do 

curso de ingresso. Em 2010, 11% dos alunos abandonaram o curso para o qual foram 

admitidos; em 2014, esse número chegou a 51%; e em 2019 atingiu 59% (Brasil, 

2019). Embora nos últimos anos a taxa de desistência anual tenha diminuído o seu 

crescimento, ela ainda se configura como um problema crítico e motivo de 

preocupação para os dirigentes de IES. 

 

Estudo conduzido por Kampff, Teixeira e Mentges (2018) sobre a produção 

bibliográfica brasileira que aborda o tema evasão no ensino superior, no período entre 

2013 e 2018, encontrou 29 trabalhos, sendo 27 dissertações de mestrado e duas teses 

de doutorado. Dos 29 trabalhos, nove não apresentavam claramente os motivos da 

evasão, portanto, foram descartados. E nos 20 trabalhos selecionados para a análise, 

as principais causas identificadas foram, de acordo com Kampff et al. (2018, p. 983): 

“as dificuldades financeiras dos estudantes, o pouco conhecimento sobre o curso 

escolhido e as incertezas em relação às possibilidades de carreira na área, o baixo 

desempenho acadêmico e a necessidade de articular tempo para estudo e trabalho”.  

 

Entre algumas motivações que a literatura referencia para a evasão dos alunos no 

ensino superior, Bisinoto et al. (2016) apresenta alguns apontamentos, como mostra 

a Tabela 3. 
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Tabela 3 

Evasão no ensino superior segundo a literatura 
Estudo Descrição 

Coelho (2002) Estudou causas da evasão e os fatores que contribuíram para a permanência dos 
alunos em um curso EaD [educação a distância] e concluiu como principais causas 
da evasão: a falta da relação presencial (tradicional) entre professor e alunos; 
insuf iciente (ou ausência de) domínio técnico do uso do computador, da Internet e 
de ferramentas básicas (como digitalizador, conversor de arquivos e compactador 
de arquivos); ausência de reciprocidade na comunicação (aluno/professor, 
aluno/tutor, aluno/aluno) e a falta de contato físico (ou agrupamento) entre pessoas 
numa instituição, fazendo com que o aluno da modalidade a distância não se sinta 
incluído num sistema de ensino. Concluiu também que a principal causa de evasão 
é a falta de tempo por parte dos alunos, que também é uma causa relevante e 
encontrada nos estudos sobre evasão de alunos de cursos da modalidade 
presencial. 

Kember (1995) Atribuiu quatro características principais: integração acadêmica, participação social, 
razões externas e falta de compatibilidade com o curso ou instituição acadêmica.  

Xenos, 
Pierrakeas e 

Pintelas (2002) 

Salientaram que as principais razões relatadas pelos alunos para efetivar a evasão 
são aquelas relacionados ao trabalho, às rotinas acadêmicas (assistir às aulas, 
fazer trabalhos, estudar para provas), à família, à saúde e a questões pessoais. A 
evasão dos alunos está condicionada a três causas: interna, pela percepção do 
aluno; externa, ao curso e atendimento dos tutores (presenciais e a distância); e 
relacionadas às condições e características demográficas como o polo oferta o 
curso. Identificaram que o grupo de alunos que mais evadem pertence à faixa etária 
compreendida entre 28 e 35 anos 

Santos e 
Oliveira Neto 
(2009) com 

base no Modelo 
de Rovai (2003) 

Realizaram pesquisa sobre evasão na qual fizeram uma análise de conteúdo sobre 
seis variáveis: três antes do ingresso do aluno na IES (idade, sexo e estado civil) e 
três após o ingresso do aluno na IES (horas de trabalho, horas semanais dedicadas 
ao estudo e motivos relevantes para evasão). Concluíram que os fatores que 
f requentemente levam à evasão são de origem externa ao curso, como a falta de 
tempo, falta de habilidade em lidar com o estudo em EaD, problemas relacionados 
à saúde do aluno e não adaptação ao modelo de aprendizagem. Em relação aos 
fatores internos, destacaram a falta de atenção do tutor e de incentivo institucional. 

Fonte: adaptado de Bisinoto, G. D. S., Arenas, M. V. S., Souza, E. H., Nascimento, N. T. A., Silva, P. 
A. (2016). Gestão da permanência: um estudo sobre o perfil socioeconômico, permanência e evasão 
dos discentes do curso de bacharelado em administração pública da UAB/UNEMAT. Anais do XV 
Coloquio Internacional de Gestión Universitaria CIGU, 23 a 25 de novembro de 2016. (p. 7). Arequipa, 
Peru) Recuperado de:<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/171977/OK%20-
%20101_ 00534%20OK.pdf?sequence=1>. . 

 

Com isso, há vários tipos de impactos para com a evasão nos cursos de ensino 

superior. Pereira (2003) pontua que esses impactos podem ser classificados de duas 

formas: o primeiro é o custo social e o segundo o custo privado. O autor enfatiza que 

tais impactos são de difícil mensuração, tendo em vista que em um primeiro momento, 

sob o aspecto social, têm-se indivíduos com menos qualificação profissional, deixando 

várias vagas de emprego sem ocupação. 

 

Para Jacob & Gokbel (2018), os custos com ensino superior continuam a aumentar. 

Fontes financeiras de todo o mundo estão sob pressão para reduzir recursos 

investidos em ensino superior, que requerer aumento em suas margens de lucro. E 
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isso pode tornar essa modalidade de investimento insustentável no futuro em longo 

prazo. 

 

Nessa direção, Motta e Gomes (2016) descrevem que o custo financeiro pode chegar 

até 9 bilhões por ano. Os autores realizaram estudo de caso de interesse em uma 

instituição privada no noroeste fluminense comparando dados sobre o antes e o 

depois da implantação de uma gestão de permanência. 

 

É valido destacar que o estudo de caso realizado por Motta e Gomes (2016) trata-se 

da análise de somente um curso da instituição, contudo, as mudanças de cenário 

observadas são para todos os cursos disponibilizados pela faculdade em questão, 

tendo drásticas reduções de evasão. Com isso, demonstrou-se a relevância da 

implementação das políticas de permanência no meio universitário. A equipe de 

gestão da permanência foi implantada em 2012, e os números mostram que a evasão 

para o primeiro ano do curso de Engenharia de Produção, que era de 26,6% no 

primeiro semestre de 2011, caiu para 17,2% no mesmo período de 2012. 

 

Motta e Gomes (2016) explicam que, embora tenha ocorrido elevação nas perdas 

monetárias do curso, a partir de 2012 constatou-se diminuição da inclinação da curva, 

apresentada na Figura 1, indicando que essa situação pode se estabilizar e em algum 

momento até mesmo diminuir. 
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Figura 1 

Perdas entre 2011 e 2012. 
Fonte: Motta, M. P. O., & Gomes, A. R. (2016). Perda estimada em um curso de Engenharia numa IES 
privada no noroeste fluminense antes e depois da implantação de uma equipe de gestão da 
permanência - EGP. (p. 160). Recuperado de: <http://reinpeconline.com.br/index.php/reinpec/ 
article/view/107/70>. 

 

A Figura 1 revela o dado de maior preocupação da instituição analisada. Fazendo-se 

o somatório de todos os semestres entre os anos de 2011 e 2012, a organização 

indicou perda de recursos financeiros de aproximadamente R$ 1.000.779,86.  

Segundo Motta e Gomes (2016), mesmo que exista melhoria nos índices de evasão 

e diminuição das perdas, no cenário em que a gestão da permanência não fosse 

consolidada, a instituição em questão poderia ter perdido pelo menos 53% a mais do 

que foi calculado para o período. 

 

Para os anos seguintes, 2014 e 2015, Motta e Gomes (2016) realçam que há uma 

abrupta queda do impacto econômico na instituição, que conforme a Tabela 4 mostra 

redução de aproximadamente 50%, saindo de 1.000.779,00 para R$ 585.185,00 entre 

os anos de 2015 e 2015, com projeção de perda ainda menor para o ano seguinte. 
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Tabela 4 

Comparação na redução de perdas 
Cursos / Período de análise Valor 

Engenharia de Produção (2011/ 2012)  
Engenharia de Produção (2014/ 2015)  

R$ 1.000.799,86 
R$ 585.185,00 

Resultado Obtido 
Redução das perdas com a implantação do 
projeto de gestão da permanência no período de 
análise 

R$ 415.594,86 

Fonte: Motta, M. P. O., & Gomes, A. R. (2016). Perda estimada em um curso de Engenharia numa IES 
privada no noroeste fluminense antes e depois da implantação de uma equipe de gestão da 
permanência - EGP. (p. 161). Recuperado de: <http://reinpeconline.com.br/index.php/reinpec/ 
article/view/107/70>. 

 
Para efeito de comparação, o estudo de caso realizado na Universidade Federal de 

Alfenas (UNIFAL)-MG por Gonçalves (2018) mostra grandes perdas econômicas 

devido à evasão, acentuando tanto a necessidade como também a urgência de se 

implementar um estudo de caso mais detalhado, bem como instalar políticas que 

promovam a permanência dos alunos. O impacto econômico para a IES pode ser 

consultado na Tabela 5:  

 

Tabela 5 
Perdas devido à evasão por ano 

 Ano Perda anual 
2013 
2014 
2015 
2016 

R$ 402.176,32 
R$ 368.053,33  
R$ 636.000,30  

R$ 3.634.819,92  
Fonte: adaptado de Gonçalves, I. L. (2018). Taxa de evasão e impacto financeiro na realidade da 
UNIFAL-MG. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, 
RJ, Brasil. (p. 64). Recuperado de: <http://bdtd.unifal-mg.edu.br:8080/ bitstream/tede/1162/2/ 
Disserta%c3%a7%c3%a3o%20de%20Ira%20de%20Lizandra%20Gon%c3%a7alves.pdf>. 

 

Há ainda dois dados de interesse a serem discutidos que revelam as respectivas 

motivações da desistência dos graduandos. O primeiro é o fator econômico, que 

destacou que a maioria dos estudantes tem renda de dois até quatro salários mínimos. 

O outro ponto é para com a própria instituição, já que, dos alunos entrevistados 

diretamente, 67% declararam desistir por conta da insatisfação com a própria 

instituição (Gonçalves, 2018). 

 

Entre os fatores encontrados na pesquisa, é necessário realizar profundas mudanças 

na instituição, tanto na ambientação administrativa e seus procedimentos, como 

também na docência no ensino superior.  
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Por último, uma IES também privada, situada na região Norte do Brasil, foi analisada 

do ponto de vista da evasão em todo o portfólio de seus cursos de graduação. Santana 

(2019, p. 37) notifica: 

 

O impacto financeiro causado pelas evasões dos períodos pesquisados foi 
observado no balanço patrimonial de 2018 e balancete do primeiro semestre 
de 2019. Diante do resultado apresentado, foi realizado um levantamento da 

quantidade de alunos evadidos por cursos. Foi calculado o valor de cada 
mensalidade de acordo com cada curso para se chegar ao total de valores que 
a instituição deixou de receber. 

 

A Tabela 6 apresenta os valores que a instituição deixou de receber, totalizando R$ 

1.818.633,60 nos períodos pesquisados. 

 

Tabela 6 
Impactos financeiros na IES 

Cursos Quantidade 
de alunos 
Evadidos 

2018.2 

Previsão de 
Receita 
2018.2 

Quantidade 
de alunos 
Evadidos 

2019.1 

Previsão de 
Receita 
2019.1 

Administração 06 R$ 26.730,00 05 R$ 23.706,00 
Ciências Contábeis 08 R$ 35.640,00 09 R$ 42.670,80 
Direito 54 R$ 366.249,60 98 R$ 707.540,40 
Engenharia Civil 42 R$ 322.509,60 23 R$ 187.914,60 
Engenharia Florestal 06 R$ 40.694,40 09 R$ 64.978,20 
Total 116 R$ 791.823,60 144 R$ 1.026.810,00 
Fonte: adaptado de Santana (2019, p. 37). 

 

Os dados coletados por Santana (2019) expõem que, no primeiro semestre de 2019, 

42% dos alunos evadidos que responderam ao questionário evidenciaram que a 

dificuldade financeira foi o fator que os levou a evadir. A evasão média foi de 18,25% 

para o período de 2015 e as causas mais relevantes para isso estão relacionadas a 

questões financeiras, indisponibilidade de tempo, transferência para outra IES, 

mudança de cidade, entre outros. Conclui que os impactos atribuídos à evasão vão 

além de financeiros, são também acadêmicos e sociais. 

 

Por esses motivos, é oportuno que as IES façam a devida gestão de pessoas e seus 

recursos. Entre alguns pontos de interesse, tem-se a formação continuada na 

melhoria dos paradigmas referidos nas pesquisas reportadas anteriormente. Além 

disso, Tarcisio (2014, p. 7) explica que “uma mudança radical que se aponta para as 
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aulas do ensino superior está na forma como se trabalha com o conhecimento e as 

informações”. 

 

Todos os autores citados no referencial teórico contribuíram para que houvesse 

imersão, compreensão, análises, comparações e reflexões sobre o tema da pesquisa 

- fatores esses essenciais para a construção do conhecimento científico. 

 

Para atingir o objetivo geral de analisar como as IES brasileiras enfrentaram os 

desafios da gestão da permanência e dos impactos financeiros causados pela evasão 

de alunos durante a pandemia da COVID-19, o questionário aplicado aos gestores 

das IES utilizou como referência o conceito de evasão de Biazus (2004) e o conceito 

de gestão da permanência apresentado por Motta e Gomes (2016). Quantos aos 

possíveis impactos da COVID-19 e causas para a evasão e perdas financeiras, o 

questionário baseou-se nos referenciais teóricos dos seguintes autores: Dias (2015); 

Motta e Gomes (2016); Souza (2007); Bisinoto et al. (2016); Muriel (2010); Costa e 

Gouveia (2018a; 2018b); Cislaghi (2008); Fialho e Prestes (2014); Gibson (1998); 

Kampff et al. (2018); Gonçalves (2018); e Santana (2019). A caracterização das IES 

foi analisada sob o olhar de Tachizawa e Andrade (2008). 

 

A partir de agora serão descritos os procedimentos metodológicos adotados para a 

pesquisa, que descrevem a caracterização da pesquisa, unidade de análise e 

observação, técnica de coleta e análise dos dados.  
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3 Metodologia 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa são aqui apresentados. 

Inicialmente, a pesquisa é caracterizada como sendo um estudo descritivo que possui 

abordagem qualitativa. Na sequência, caracteriza-se a unidade de análise e de 

observação, ou seja, o universo, a amostra e os critérios de seleção para os sujeitos 

pesquisados, bem como os instrumentos utilizados para a coleta de dados. Por último, 

descreve-se a técnica utilizada para a análise de dados. 

    

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

De acordo com Gerhard e Silveira (2009), as pesquisas podem ser classificadas 

quanto à sua abordagem, à natureza, aos objetivos e aos procedimentos. Esta 

pesquisa caracteriza-se por ser um estudo descritivo com abordagem qualitativa 

fenomenológica. A abordagem qualitativa justifica-se devido à necessidade de 

compreender melhor os fenômenos relacionados ao contexto dos desafios na gestão 

da permanência e impactos financeiros devido à evasão enfrentados pelas IES 

brasileiras durante a pandemia da COVID-19.  

 

A pesquisa científica é entendida por Gil (2010, p. 17) como “o procedimento racional 

e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos”. Para o autor, a pesquisa descritiva permite caracterizar, de forma 

detalhada, aspectos, situações e comportamentos dos sujeitos de pesquisa e 

estabelecer correlações entre as variáveis. Esse tipo de pesquisa tem como principal 

intuito a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis (Gil, 2010). 

 

Corroborando, Collins e Hussey (2005, p. 24) definem que: “pesquisa descritiva é a 

pesquisa que descreve o comportamento dos fenômenos. É usada para identificar e 

obter informações sobre características de um determinado problema ou questão”. 

 

Conforme Godoy (1995), os métodos qualitativos evidenciam as especificidades de 

fenômenos em termos de suas origens e de sua razão de ser, enquanto os 

quantitativos são utilizados para mensurar características específicas de uma 



61 

 

 

população que pode ser comparada. A abordagem qualitativa é adequada para o 

objeto da pesquisa aqui estudado, pois, segundo o autor, a pesquisa qualitativa 

permite analisar aspectos da realidade que não podem ser quantificados, buscando a 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.  

 

Este estudo objetiva analisar como as IES brasileiras enfrentaram os desafios de 

gestão da permanência durante a pandemia da COVID-19. Por isso, foi utilizado o 

método fenomenológico que, de acordo com Diehl e Tatim (2004), preocupa-se com 

a descrição direta da experiência tal como ela é. E por esta investigação tratar de uma 

realidade comum a todos as IES privadas brasileiras, optou-se pelo método de estudo 

de casos múltiplos (Yin, 2001). O autor sublinha que o estudo de caso é escolhido 

quando se deseja responder a questões do tipo “como” “e por que”. Com isso, os 

resultados obtidos a partir desses estudos devem possibilitar a disseminação do 

conhecimento por meio de possíveis generalizações ou proposições que podem advir 

dos dados do estudo.  

 

3.2 Unidade de análise e observação  

 

As unidades de análise desta pesquisa são as IES privadas brasileiras, e a unidade 

de observação compreende 20 IES privadas brasileiras localizadas em diferentes 

regiões do país. Para seleção dessas unidades de observação, foram definidos os 

seguintes critérios: 

 

a) A pesquisa deve ser aplicada a pelo menos uma IES privada de cada região 

do país. 

b) O questionário deve ser respondido por pelo menos um gestor que participa do 

processo decisório da IES do ponto de vista acadêmico e/ou financeiro. 

c) Os gestores devem ter atuado na gestão da IES durante o período de pandemia 

da COVID-19. 

 

A fim de garantir a confidencialidade das informações obtidas e organizar a 

nomenclatura para nomeação dessas IES, foram referenciadas as regiões onde estão 

localizadas e associadas a algarismos numéricos, conforme a Tabela 7. 
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Tabela 7 

Perfil das unidades de observação 

Região Denominação 
adotada 

Organização 
Acadêmica 

Respondente (s) Número de matrículas 

Sul 
 
 
 
 
 
 

Sul1 Faculdade Gestor-Sul1 até 499 alunos 
Sul2 Faculdade Coordenador- Sul2 Entre 500 e 1499 alunos 
Sul2 Faculdade Gestor-Sul2 Entre 500 e 1499 alunos 
Sul3 Centro Universitário Coordenador1-Sul3 Entre 500 e 1499 alunos 
Sul3 Centro Universitário Coordenador1-Sul3 Entre 500 e 1499 alunos 
Sul4 Centro Universitário Gestor-Sul4 Acima de 1500 alunos 
Sul5 Centro Universitário Gestor-Sul5 Acima de 1500 alunos 

 
Sudeste 
 

Sudeste1 Faculdade Gestor-Suddeste1 Acima de 1500 alunos 
Sudeste2 Centro Universitário Gestor-Suddeste2 Acima de 1500 alunos 

Centro-Oeste 
Centro-Oeste1 Centro Universitário Gestor-Centro-Oeste1 Acima de 1500 alunos 
Centro-Oeste2 Faculdade Gestor-Centro-Oeste2 Entre 500 e 1499 alunos 

 
Norte 
 
 

Norte1 Faculdade Gestor-Norte1 até 499 alunos 
Norte2 Centro Universitário Gestor-Norte2 Acima de 1500 alunos 
Norte3 Faculdade Gestor-Norte3 Entre 500 e 1499 alunos 

Nordeste 

 

 

 

 

Nordeste1 Centro Universitário Gestor-Nordeste1 Acima de 1500 alunos 
Nordeste2 Faculdade Gestor-Nordeste2 até 499 alunos 
Nordeste3 Faculdade Gestor-Nordeste3 Entre 500 e 1499 alunos 
Nordeste4 Faculdade Gestor-Nordeste4 Entre 500 e 1499 alunos 
Nordeste5 Faculdade Coordenador-Nordeste5 Acima de 1500 alunos 
Nordeste6 Centro Universitário Gestor-Nordeste6 Acima de 1500 alunos 
Nordeste7 
Nordeste 8 

Faculdade 
Faculdade 

Gestor-Nordeste7 
Gestor-Nordeste8 

até 499 alunos 
até 499 alunos 

Fonte: elaborada pela pesquisadora (2022). 

 

Para compreender o fenômeno estudado no meio em que está inserido, optou-se por 

eleger sujeitos participantes do processo de gestão de cada IES escolhida. Godoy 

(1995, p. 21) ressalta que é possível atingir esse objetivo “a partir da perspectiva das 

pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes”.  

 

3.3 Procedimentos de coleta de dados  

 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário com 24 perguntas 

organizadas em nove seções, como pode ser verificado no Apêndice B e na Figura 2. 

As três primeiras seções têm por objetivo identificar o perfil do gestor que respondeu 

a pesquisa, para depois ser analisada a possibilidade de torná-lo elegível ou não para 

efeito de análise dos dados.   
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Figura 2 
Fluxograma do questionário da pesquisa. 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2021). 

 

A segunda parte do questionário, seção 4 à seção 8, está organizada de modo a 

orientar a pesquisa a fornecer respostas aos objetivos específicos (Tabela 8). 

 

Tabela 8 

 Objetivos específicos x questões utilizadas no questionário 
Objetivos específicos Seções Questões 

Identif icar as principais causas do aumento da evasão de 
alunos mencionadas pelas IES 

4, 6 13, 15, 16, 17 

Mapear as principais medidas/estratégias adotadas pelas 
IES para incentivar a permanência dos alunos. 

5, 7 14, 18, 19, 20 

Identif icar os impactos da evasão na saúde financeira das 
IES pesquisadas. 

4, 8 13, 21, 22, 23, 24 

Fonte: elaborada pela pesquisadora (2021) 

 

Por último, a seção 9 tem por objetivo agradecer a participação dos gestores e permitir 

a identificação para aqueles que se sentirem à vontade, bem como colocar os 

resultados da pesquisa à disposição daqueles que tiverem interesse após a defesa. 

 

De acordo com Ramos (2019), o questionário é um instrumento de pesquisa utilizado 

para a coleta de dados, levando-se em consideração os objetivos e que pode oferecer 

dados estruturados para análise posterior. 
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Para o questionário, foram elaboradas perguntas abertas e fechadas, de múltipla 

escolha e de escala de classificação. As perguntas fechadas, múltipla escolha e de 

classificação permitem identificar as características dos respondentes e norteá-los 

para que respondam a sua percepção sobre os temas relacionados aos objetivos. As 

perguntas abertas são utilizadas a fim de proporcionar mais liberdade ao entrevistado 

e permitir coleta mais fiel dos dados relacionados a cada IES.  

 

Embora para Collins e Hussey (2005) a escolha por perguntas abertas esteja 

associada ao método fenomenológico e as perguntas fechadas ao método positivista, 

as perguntas fechadas permitirão por meio de sua classificação e organização uma 

análise qualitativa dos dados, como será explicado na técnica de análise de dados.  

 

As perguntas podem ser descritas como tendo final aberto, nas quais cada 
respondente pode dar uma resposta ou opinião pessoal em suas próprias 
palavras. Outras perguntas podem ser escritas como fechadas, nas quais a 
resposta do respondente é selecionada de várias alternativas predeterminadas 

(Colins & Hussey, 2005, p. 171). 
 

As perguntas de múltipla escolha são aquelas em que é feita uma pergunta fechada 

ao participante e ele seleciona a resposta de uma lista predeterminada. Os autores 

explicam que as perguntas com escala de classificação permitem aos participantes 

respostas discriminatórias por meio de uma escala, como é caso da escala Likert, que 

será utilizada no questionário. A escala Likert transforma uma pergunta em afirmação 

e solicita que o respondente indique o seu nível de concordância, selecionando a 

opção que melhor o representa dentro da escala (Collins & Hussey, 2005).   

 

A escala Likert foi criada por Rensis Likert em 1923, baseada nos estudos de escalas 

de Freyd (1923) e Watson (1930). A escala de Freyd utilizava uma escala de 10 a 100 

pontos e a escala de Watson utilizava escores de zero a 100. Likert propôs então uma 

nova escala com cinco categorias que permitiriam aplicar um caráter bidimensional da 

escala e um ponto neutro no meio dela (Dalmoro & Vieira, 2013). 

 

Collins e Hussey (2005) esclarecem que as perguntas abertas oferecem a vantagem 

de permitir ao respondente expor sua opinião de maneira mais precisa e usando suas 



65 

 

 

próprias palavras. Em contrapartida, eles relatam que podem ser difíceis de serem 

analisadas e que, em alguns casos em que o respondente está com pouca 

disponibilidade de tempo, as respostas podem ser rasas e não satisfatórias. Por esse 

motivo optou-se por um questionário com questões mistas. 

 

O principal interesse do pesquisador com as entrevistas qualitativas, que são 
muito pouco estruturadas, é compreender as perspectivas e experiências dos 
entrevistados, conhecer o significado que o entrevistado dá aos fenômenos e 
eventos de sua vida cotidiana, utilizando seus próprios termos (Marconi & 

Lakatos, 2017, p. 319). 
 

O método de aplicação adotado para o questionário é pelo formato eletrônico, 

utilizando o GoogleForms. Após a conclusão da elaboração, foram realizados pré-

testes com dois gestores e com três professores de IES. As contribuições dos 

respondentes permitiram que fossem feitos ajustes no formulário para que, então, 

pudesse ser enviado para as aproximadamente 40 IES pré-selecionadas. 

 

Todas as instituições convidadas a responder receberam o convite pela ferramenta 

de comunicação WhatsApp, conforme a Figura 3. 

 

 

Figura 3 
Convite para responder a pesquisa. 
Fonte: elaborada pela pesquisadora. 
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Para garantir que todos os respondentes compreendessem o objetivo da pesquisa, foi 

criado um convite na primeira página do formulário com apresentação da pesquisa, 

conforme o Apêndice A. Nesta apresentação estão os dados da IES, nome da 

mestranda, professora orientadora, objetivo do estudo, procedimento e informações 

sobre sigilo.  

 

A pesquisa “Desafios da gestão da permanência e dos impactos financeiros causados 

pela evasão de alunos nas IES brasileiras durante a COVID-19” foi aplicada no 

período de 18 de janeiro a 08 de fevereiro de 2022 e contou com 29 respondentes de 

27 IES. Destes, 22 foram selecionados, pois atenderam aos critérios de seleção, de 

acordo com o item 3.2, totalizando 20 unidades de observação. Foram excluídas três 

IES públicas, pois a ênfase desta pesquisa concentrou-se nas IES privadas: em duas 

IES privadas o gestor apresentou a resposta “desconheço” na maioria das perguntas; 

em uma IES o gestor tinha apenas seis meses de tempo serviço na instituição; e em 

uma IES o respondente ocupava cargo de docente e não de gestor/coordenador. 

 

3.4 Técnicas de análise de dados  

 

A técnica escolhida para a avaliação dos dados coletados é a análise de conteúdo, 

bem como procedimentos analíticos e exposição dos dados. 

 

Bardin (2006) define a análise de conteúdo com sendo um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que tem por objetivo obter indicadores, sendo eles 

quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção dessas mensagens. Essa autora expõe que essa 

realidade torna-se possível fazendo uso de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. 

 

Embora o questionário seja composto de questões abertas e fechadas, as fechadas 

serão analisadas utilizando-se a análise de conteúdo, posto que Bardin (2006, p.131) 

explica que:   
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Os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos (“falantes”) 

e válidos. Operações estatísticas simples (percentagens), ou mais complexas 
(análise fatorial), permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, 
figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as informações 
fornecidas pela análise. 

 

Collins e Hussey (2005) corroboram explicando que a análise de conteúdo é uma 

maneira de converter sistematicamente texto em variáveis numéricas, o que permite 

a análise quantitativa dos dados. 

 

Nesse contexto, na análise de conteúdo, o texto é um meio de expressão do sujeito e 

cabe ao analista categorizar as unidades de texto que se repetem e inferir uma 

expressão que as represente (Saccol, Silva, Machado & Azevedo, 2012). A análise de 

conteúdo utiliza três fases de organização sugeridas por Saccol et al. (2012):  

 

a) Pré-análise: nesta etapa todos os dados devem ser lidos e categorizados de 

acordo com as estruturas que foram trabalhadas, como categorias e 

subcategorias; 

b) análise do material: essa costuma ser a fase mais dispendiosa de tempo, já 

que exige estruturar todo o conjunto de dados coletados a fim de controlar,  

analisar e quantificar os resultados; 

c) tratamento dos dados: é a fase na qual são realizadas as inferências e a 

interpretação dos dados analisados. 

 

No caso de algum dado relevante não poder ser coberto pela análise de conteúdo, 

Collins e Hussey (2005) aconselham o procedimento analítico geral como forma de 

lidar com esses dados qualitativos, que garantem o rigor metódico e os processos 

sistemáticos requisitados para a análise. Ele conta com sete etapas, que são: 

 

a) Transformar todas as notas de campo em alguma forma de registro escrito; 

b) assegurar que todo e qualquer material coletado está citado; 

c) codificar, se possível, os dados à medida que estão sendo coletados; 

d) após os dados codificados, agrupar em categorias menores, de acordo com 

padrões ou temas que surgem; 

e) redigir resumos com suas descobertas sempre que for necessário; 
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f) usar resumos para formar generalizações a fim de confrontar com teorias 

existentes ou criar novas teorias; 

g) continuar o processo até que as generalizações formadas sejam 

suficientemente robustas para enfrentar as teorias existentes. 

 

A exposição de dados, como sugerem Collins e Hussey (2005), emprega matrizes, 

quadros e gráficos. Os autores citam que, com base em Huberman & Miles (1994, p. 

91), uma exposição é “um formato visual que apresenta informações 

sistematicamente, de modo que o usuário possa chegar a conclusões válidas e tomar 

atitudes necessárias”. Existem duas categorias de exposição de conteúdo, as redes e 

as matrizes, ambas são formas simples de diagramas (Collins & Hussey, 2005). 

 

A Tabela 9 apresenta a síntese da metodologia com os principais autores do 

referencial teórico e da metodológica e as técnicas de coleta e análise de dados.
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Tabela 9 

Síntese da metodologia da pesquisa 
 

Fonte: elaborada pela pesquisadora (2022). 

 

 

 

Objetivos específicos Principais Autores do Referencial teórico Técnica de coleta de 
dados 

Técnica de 
análise dos 

dados 

Autores da metodologia 

Identif icar as principais 
causas do aumento da 
evasão de alunos 
mencionadas pelas IES 

Biazus (2004); Gemelli e Cerdeiras (2020); Dias (2015);  
Kampff et al. (2018); Cislaghi (2008); Souza (2007); 
Bisinoto et al. (2016); Fialho e Prestes (2014); Gibson 
(1998) 
 

Questionário 
eletrônico, questões: 

13, 15, 16, 17 

Análise de 
conteúdo, 

procedimentos 
analíticos e 

exposição de 
dados 

 

 

 
 
Gerhard e Silveira (2009) 
Gil (2010) 
Godoy (1995) 
Diehl e Tatim (2004) 
Yin (2001) 
Ramos (2019) 
Dalmoro e Vieira (2013) 
Bardin (2006) 
Saccol et al. (2012) 
Collins e Hussey (2005) 
Huberman & Miles (1994) 
 

Mapear as principais 
medidas/estratégias 
adotadas pelas IES para 
incentivar a 
permanência dos alunos 

Costa e Golveia (2018a); 2018b); Oliveira (2014); Forni 
(2013); Kim & Lim (2020); Milkovich & Boudreau (2010); 
Starbuck et al. (1978); Souza (2007);  Pimenta e 
Anastasiou (2002); Gramms e Lotz (2017); Motta e Gomes 
(2016); Maximiliano (2000); Libâneo (2008); Braga e 
Monteiro (2005); Cardim (2010); Silva Filho e Hipólito 
(2009) 

Questionário 
eletrônico, questões 

14, 18, 19, 20 

 

Identif icar os impactos 
da evasão de alunos na 
saúde f inanceira das 
IES pesquisadas 

Motta e Gomes (2016); Gonçalves (2018); Santana 
(2019); Muriel (2010); Gemelli e Cerdeiras (2020); Abmes 
(2020a) 

Questionário 
eletrônico, questões 

13, 21, 22, 23, 24 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa qualitativa e suas discussões e 

está dividido em três seções. Na primeira encontram-se os resultados da pesquisa; 

na segunda discutem-se os resultados à luz dos objetivos da pesquisa; e na terceira 

apresenta-se a síntese da discussão dos resultados.  

 

4.1 Resultados da pesquisa 

 

O questionário utilizado na pesquisa contempla nove seções, como ilustra a Figura 2 

da metodologia. São apresentados aqui os resultados de todas as seções do 

instrumento, excetuando-se a última, que é optativa e terá mantida a sua 

confidencialidade, pois trata da identificação dos gestores.  

 

Após a coleta, os dados foram analisados de acordo com as técnicas sugeridas por 

Bardin (2006), Collins e Hussey (2005), Saccol et al. (2012) Huberman & Miles (1994). 

Dessa forma, foram realizadas as análises de conteúdo, categorização, agrupamento, 

quantificação, inferência e exposição dos dados por meio de gráficos e tabelas, que 

são apresentados no decorrer desta seção. 

 

4.1.1 Levantamento de perfil 

 

Para tornar claro o entendimento das unidades de observação da pesquisa aplicada, 

foi organizado o levantamento de perfil dos respondentes da pesquisa em duas 

etapas: características das IES pesquisadas e perfil dos respondentes. 

 

4.1.1.1 Caracterização das IES pesquisadas 

 

Quanto às IES pesquisadas, foram selecionadas 20 unidades de observação dos 27 

totais que responderam à pesquisa, conforme item 3.2 da metodologia. Entre as IES 

selecionadas, cinco fazem parte da região Sul, duas da região Sudeste, duas da 

região Centro-Oeste, três da região Norte e oito da região Nordeste (Figura 4a). As 

IES tiveram os seus nomes omitidos, a fim de garantir a confidencialidade das 
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informações. E no que diz respeito à organização acadêmica, 12 são faculdades e 

oito são centros universitários. 

 

As IES também foram classificadas de acordo com o número de matrículas, sendo 

que nove delas possuem mais de 1.500 alunos, seis possuem entre 500 e 1.499 

alunos e a outras cinco possuem menos de 500 alunos (Figura 4b).  

 

 

Figura 4 
Perfil das IES.   
a) Número de IES por região; b) Classificação da IES por número de matrículas. 
Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

4.1.1.2 Perfil dos respondentes 

 

Do total de 22 respondentes, quatro ocupam cargo de coordenador de curso, 13 

exercem cargo de direção, três são pesquisadores institucionais e dois ocupam cargo 

de coordenação da faculdade (Figura 5a). Um dos diretores agrega a função de 

coordenador de curso, totalizando cinco coordenadores de curso. Os demais 17 

entrevistados exercem exclusivamente atividades de gestão (Figura 5b).  
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Figura 5 

Perfil dos respondentes.  
a) Cargo exercido; b) exerce coordenação de curso; c) tempo na IES; d) formação; e) 
idade; f) sexo. 
Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

O tempo médio de serviço na IES foi de 12,5 anos, variando de um tempo mínimo de 

um ano até o máximo de 33 anos (Figura 5c). A respeito da formação, as graduações 

contemplaram as mais diversas áreas do conhecimento, com nenhuma delas se 

destacando. Em nível de pós-graduação, oito possuem formação stricto senso, cinco 
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mestres e três doutores e 14 possuem formação lato senso (Figura 5d). A idade média 

dos respondentes foi de 46 anos, com idade mínima de 31 e máxima de 58 anos 

(Figura 5e). A maioria dos respondentes é do sexo feminino, contabilizando 13 

mulheres e nove homens (Figura 5f). 

 

Quando perguntados sobre o nível de participação nos processos decisórios de 

gestão da IES, os respondentes as classificaram utilizando a escala Likert, que incluía 

os seguintes níveis de resposta classificatória: sempre, frequentemente, 

ocasionalmente, raramente e nunca. À pergunta sobre a gestão acadêmica, 77,3% 

(17 respondentes) declararam participar sempre desse processo de gestão, 9,1% 

(dois respondentes) frequentemente e 13,6% (três respondentes) ocasionalmente. 

Observando a gestão financeira, 36,4% (oito respondentes) disseram participar 

sempre desse processo de gestão, 31,8% (sete respondentes) frequentemente, 

18,2% (quatro) ocasionalmente, 9,1% (dois) raramente e 4,5% (um respondente) 

nunca. Os dados são apresentados na Figura 6. 

 

 

Figura 6 

Participação nos processos decisórios de gestão. 
Fonte: dados da pesquisa (2022). 
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É possível perceber nesse perfil, comparando a gestão acadêmica e a gestão 

financeira, uma participação mais efetiva nos processos de gestão acadêmica, pois 

todos apresentaram algum nível de participação. Embora a participação na gestão 

financeira tenha sido menos representativa, ela também pode ser considerada 

significativa, já que mais de 90% possuem algum tipo de participação nesse processo 

decisório.  

 

Para concluir a etapa do levantamento de perfil, os respondentes foram questionados 

sobre o nível de acesso às informações dos indicadores da IES, sendo eles: número 

de matrículas, número de alunos evadidos e taxa de evasão e resultados financeiros 

da IES. O acesso a esses dados foi fundamental para que os respondentes tivessem 

condições de responder às próximas etapas da pesquisa. Como nem sempre os 

coordenadores de curso têm acesso a informações de outros cursos e as informações 

gerais da IES, essa pergunta foi dividida em perfil do gestor e perfil do coordenador  

de curso. Os gestores foram questionados sobre os dados gerais da IES e os dados 

por curso; e os coordenadores de curso foram questionados sobre os dados gerais e 

os do curso que coordenam. A seguir são apresentadas as respostas dos 

coordenadores de curso e dos gestores.  

 

4.1.2 Perfil do coordenador de curso 

 

Os coordenadores de curso foram questionados sobre o nível de acesso às seguintes 

informações: número de matrículas totais da IES, número de matrículas do curso que 

coordena, número de alunos evadidos e taxa de evasão da IES, número de alunos 

evadidos e taxa de evasão do curso que coordena, resultados financeiros da IES e 

resultados financeiros do curso que coordena. As respostas foram selecionadas 

dentro de uma escala Likert, que apresenta as seguintes classificações: sempre, 

frequentemente, ocasionalmente, raramente e nunca. É possível perceber, pelo 

gráfico da Figura 7, que os dados relativos ao número de matrículas e taxa de evasão 

estão disponíveis para todos os coordenadores de curso. Já os dados relativos aos 

resultados financeiros apresentam limitações quanto ao acesso para um dos 

respondentes.   
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Figura 7 
Acesso do coordenador de curso aos indicadores da IES. 
Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

A mesma pergunta, com os mesmos níveis de classificação de resposta, foi dirigida 

aos gestores, substituindo apenas a informação “curso que coordena” por “curso da 

IES”. Como resultado, foi obtido um perfil notoriamente com mais acesso às 

informações, abordado no próximo subitem.    

 

4.1.3 Perfil do gestor 

 

Os gestores foram questionados sobre o nível de acesso às seguintes informações: 

número de matrículas totais da IES, número de matrículas por curso da IES, número 

de alunos evadidos e taxa de evasão da IES, número de alunos evadidos e taxa de 

evasão por curso da IES, resultados financeiros da IES e resultados financeiros por 

curso da IES. Percebe-se, pela Figura 8, que os dados relativos a número de 

matrículas e taxa de evasão estão disponíveis em algum nível para todos os gestores. 

Já os dados relativos aos resultados financeiros apresentam limitação quanto ao seu 

acesso para um dos respondentes e apenas um gestor não tem acesso a essa 

informação. 
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Figura 8 
Acesso do gestor aos indicadores da IES. 
Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

A partir da análise dos resultados das Figuras 7 e 8 infere-se que a maioria dos 

respondentes desta pesquisa tem acesso às informações necessárias para responder 

às questões relativas à gestão da permanência, evasão e perdas financeiras, que são 

objeto de estudo da pesquisa. 

 

4.1.4 Percepção do gestor/ coordenador de curso 

 

Após as respostas dos gestores e coordenadores de curso serem compiladas e 

analisadas, respeitando a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2006), verificou-

se que apenas duas IES apresentaram dois respondentes e com percepções muito 

semelhantes. Dessa forma, para efeito de análise, as respostas foram compiladas 

considerando-se uma única resposta por IES. Nos raros casos em que houve alguma 

divergência na resposta dos pesquisados, foi considerada a do que respondeu ter 

mais acesso às informações da IES. E nas perguntas abertas, foram somadas as 

respostas que não coincidiram. Sendo assim, a apresentação dos próximos resultados 

está considerando 20 respostas por questão. 
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Os gestores e coordenadores de curso foram questionados sobre as suas percepções 

(Figura 9) quanto aos impactos na gestão durante a pandemia da COVID-19, relativo 

aos seguintes aspectos: redução de desempenho e sustentabilidade financeira da 

IES, aumento na evasão, aumento nas solicitações de descontos financeiros e, por 

último, aumento na inadimplência. Foram fornecidas as seguintes classificações de 

resposta utilizando a escala Likert: concordo totalmente, concordo em parte, não 

concordo nem discordo, discordo em parte, discordo totalmente. 

 

 

Figura 9 
Percepção dos gestores e coordenadores de curso. 
Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

Os resultados da Figura 9 mostram que a maioria das IES foi impactada em todos os 

aspectos, citados anteriormente, durante o período da pandemia. Todos os impactos 

receberam no mínimo 80% (16 respostas) de concordância, considerando concordo 

plenamente e concordo em parte. O aumento da evasão e das solicitações de 

descontos financeiros atingiu os maiores percentuais de respostas concordo 

totalmente, chegando a 75% (15 respostas). Nenhuma das IES respondeu discordo 

totalmente a alguma das questões mencionadas, havendo no máximo duas IES que 
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responderam discordo em parte e um não concordo nem discordo para cada aspecto 

questionado.  

 

4.1.5 Manutenção das aulas durante a pandemia 

 

Ao serem questionados sobre quais IES mantiveram as aulas durante o período de 

pandemia, apenas três (15%) responderam ter mantido parcialmente e 17 (85%) 

afirmaram terem mantido as aulas durante todo o período (Figura 10). 

 

 

Figura 10 
Manutenção das aulas durante a pandemia. 
Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

A manutenção das aulas durante a pandemia foi um requisito para elegibilidade da 

IES como unidade de observação, por esse motivo não estão apresentadas aqui as 

IES que responderam não a essa pergunta. 

 

4.1.6 Evasão no período de pandemia 

 

A respeito do aumento da evasão de alunos durante a pandemia, apenas dois 

gestores responderam que não identificaram esse registro em suas IES, e um deles 

respondeu desconhecer a informação. Dessa forma, 17 foram as respostas 

afirmativas sobre ter verificado o aumento da evasão durante a pandemia, o que 

corresponde a 85%, sendo que 75% das respostas enquadraram o aumento da taxa 



79 

 

 

de evasão superior a 5% e, por fim, 50% das respostas enquadraram em superior a 

10%. 

 

Quando questionados sobre o aumento da taxa de evasão durante o período da 

pandemia comparado ao período que a antecede, 17 (85%) responderam 

afirmativamente ter percebido o aumento da evasão. Em relação à classificação de 

quanto foi esse percentual de aumento da evasão, dois (10%) consideraram que ficou 

entre 3 e 5%, para cinco (25%) ficou entre 5 e 10%, três (15%) consideraram entre 10 

e 15%, cinco (25%) entre 15 e 20% e dois (10%) acima de 20% (Figura 11).   

 

 

Figura 11 

Percentual do aumento da taxa de evasão durante a pandemia comparado ao período 
que a antecede. 
Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

Foi solicitado, por meio de uma questão aberta, que cada IES apresentasse as 

principais causas para a evasão de alunos durante o período de pandemia. Depois de 

realizada a análise de conteúdo, as causas recorrentes foram agrupadas com uma 

nomenclatura comum a todas e quantificadas, a fim de identificar a sua 

representatividade, como exibe a Tabela 10. 
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Tabela 10 

Principais causas indicadas para a evasão durante a pandemia 
Principais causas da evasão Número de 

vezes citado 
% 

Dif iculdade financeira 15 30% 

Dif iculdade de aprendizagem e/ou não se adaptou às aulas remotas 13 26% 

Desemprego 8 16% 

Redução de renda familiar 2 4% 

Falta de recursos tecnológicos e internet 4 8% 

Medo e incerteza devido à pandemia 3 6% 

Sobrecarga de trabalho 1 2% 

Morte na família 1 2% 

Saúde 1 2% 

Desmotivação 1 2% 

Falta de Transporte 1 2% 
Fonte: elaborada pela pesquisadora com base nos dados da pesquisa (2022). 

 

Ao considerar que as dificuldades financeiras podem estar associadas ao desemprego 

e à redução de renda familiar, pode-se inferir que 50% dos problemas identificados 

têm causas financeiras, sendo esse o principal motivo da evasão. Outro motivo 

representativo nesta análise está relacionado às dificuldades de aprendizagem ou à 

falta de adaptação, com o modelo de ensino remoto representando 26% das causas. 

 

4.1.7 Gestão da permanência nas IES 

 

A pesquisa questionou, por meio de uma pergunta classificatória, sobre a existência 

de programas de gestão da permanência nas IES e foram obtidas as seguintes 

respostas: 14 (70%) responderam que a IES já fazia uso de programas de gestão da 

permanência mesmo antes da pandemia; três (15%) reconhecem que a IES implantou 

programas de gestão da permanência devido à pandemia; e para três (15%) a IES 

não possui programas de gestão da permanência (Figura 12). Totalizaram-se, então, 

17 (85%) IES que utilizam programas de gestão da permanência como mecanismos 

de controle da evasão. 
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Figura 12 
Existência de programas de gestão da permanência nas IES.  
Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

A Tabela 11 demonstra as principais ações que foram adotadas pelas IES durante a 

pandemia, visando à retenção dos alunos. Nessa pergunta aberta foi realizada a 

análise de conteúdos e as respostas similares foram agrupadas e quantificadas, a fim 

de identificar a sua recorrência e representatividade entre as citadas. Todas as IES 

que fazem uso da gestão da permanência adotaram ações relacionadas à política de 

descontos especiais durante a pandemia, destacando-se como a ação de mais 

representatividade 17 (35,4%) das respostas, seguida de acompanhamento/apoio 

pedagógico individualizado e negociação de dívidas financeiras, ambas com quatro 

(8,3%) respostas.  
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Tabela 11 

Ações que foram adotadas pelas IES durante o período da pandemia visando à 
permanência de alunos 
Principais ações Número de 

vezes citado 
% 

Política de descontos especiais (ex: para desempregados, com 
dif iculdades financeiras, período de aulas remotas, etc.) 

17 
 

35,4% 
 

Acompanhamento/ apoio pedagógico individualizado 4 8,3% 

Negociação de dívidas financeiras 4 8,3% 

Mais contato entre aluno x coordenação x IES (reuniões individuais e com 
as turmas) 

3 
 

6,3% 
 

Utilização de novas tecnologias para auxiliar na aprendizagem (ex: Google 
meet para aulas remotas) 

2 
 

4,2% 
 

Acompanhamento/alinhamento diário dos professores  2 4,2% 

Prorrogação dos prazos de entregas de trabalhos 1 2,1% 

Abertura de canal mais ativo de negociação financeira 1 2,1% 

Capacitação dos professores para melhorar eficácia e qualidade das aulas 
remotas 

1 
 

2,1% 
 

Empréstimo de notebooks aos alunos que não possuíam o recurso para 
as aulas remotas 

1 
 

2,1% 
 

Qualif icação dos técnicos da central de alunos para captação 1 2,1% 

Criação do Comitê de Crise para acompanhamento do índice de evasão 1 2,1% 

Criação de linha de crédito própria 1 2,1% 

Criação do semestre garantido para quem perder o emprego 1 2,1% 

Criação de indicadores de medição de satisfação do cliente 1 2,1% 

Suspensão pontual da cobrança de mensalidades 1 2,1% 

Suporte de tecnologia da informação para acadêmicos  1 2,1% 

GSuit 1 2,1% 

Capacitação do núcleo gestor 1 2,1% 

Apoio psicológico 1 2,1% 

Isenção da cobrança de juros nas parcelas em atraso 1 2,1% 
Utilização de novos recursos de aprendizagem com protagonismo do 
aluno 

1 2,1% 
Fonte: elaborada pela pesquisadora com base nos dados da pesquisa (2022). 

 

Quando questionados, pergunta aberta, sobre quais ações apresentaram os melhores 

resultados na retenção de alunos durante a pandemia, as três ações que apareceram 

como principais na Tabela 11 repetem-se na tabela 12.  
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Tabela 12 

Ações que tiveram os melhores resultados na permanência de alunos 
Principais ações  Número de 

vezes citado 
% 

Política de desconto especiais (ex: para desempregados, com 
dif iculdades financeiras, período de aulas remotas, etc.) 10 47,6% 

Acompanhamento/ apoio pedagógico individualizado 2 9,5% 

Negociação de dívidas financeiras 2 9,5% 

Acompanhamento de indicadores de medição de satisfação do cliente 1 4,8% 

Suspensão pontual da cobrança de mensalidades 1 4,8% 

Acompanhamento diário dos professores  1 4,8% 

Utilização de novas tecnologias para auxiliar na aprendizagem (ex: 
Google meet para aulas remotas) 1 4,8% 

Abertura de canal mais ativo de negociação financeira  1 4,8% 

Utilização de novos recursos de aprendizagem com protagonismo do 
aluno 1 4,8% 

Mais contato entre aluno x coordenação x IES (reuniões individuais e com 
as turmas) 1 4,8% 

Fonte: elaborada pela pesquisadora com base nos dados da pesquisa (2022). 

 

A política de descontos especiais foi a ação destaque para 10 IES, representando 

47,5% das melhores ações. Acompanhamento/apoio pedagógico individualizado e 

negociação de dívidas financeiras apareceram ambas em duas IES cada, ou seja, 

9,5% das principais ações. 

 

4.1.8 Impactos financeiros 

 

A pesquisa questionou sobre a IES ter sofrido reveses em relação às suas metas 

financeiras durante o período de pandemia. Todas responderam que sim, o que 

significa que 100% sofreram impactos de redução financeira.  

 

Quando questionados sobre o percentual de redução do resultado operacional 

financeiro em relação às metas estabelecidas pela IES nos últimos dois anos, as 

respostas classificatórias foram: dois (10%) consideram até 5%, quatro (20%) entre 5 

e 10%, dois (10%) entre 10 e 15%, um (5%) entre 15 e 20%, sete (35%) entre 20 e 

30% e quatro acima de 30% (Figura 13).   
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Figura 13 
Percentual de redução do resultado operacional financeiro em relação às metas da 
IES nos últimos dois anos 
Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

Os respondentes foram questionados, pergunta aberta, sobre os principais motivos 

para a redução do resultado operacional nos últimos dois anos. Das causas 

apresentadas na Tabela 13, a evasão e a inadimplência apareceram 10 vezes cada 

uma. Isso significa que 50% das IES reconheceram a evasão e inadimplência como 

principais motivos para a redução de desempenho operacional. Ambas as causas 

representaram 26,3% do total das causas mencionadas. A captação de novos alunos 

ficou com 21,1% das causas. 
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Tabela 13 

Principais causas das perdas financeiras durante a pandemia 
Principais causas das perdas financeiros  Número de vezes citado % 

Evasão de alunos 10 26,3% 

Inadimplência 10 26,3% 

Redução na captação de novos alunos 8 21,1% 

Aumento da oferta de bolsas de estudo e de descontos 2 5,3% 

Dif iculdades financeiras  2 5,3% 

Duplicação de professores em função do distanciamento 1 2,6% 

 
Custos com rescisão 1 2,6% 

 
Investimento em novas tecnologias 1 2,6% 

Aumento dos custos variáveis 1 2,6% 

Desemprego 1 2,6% 

Aulas remotas 1 2,6% 

Fonte: elaborada pela pesquisadora com base nos dados da pesquisa (2022). 

 
A última pergunta do questionário solicitou aos pesquisados que classificassem, entre 

as respostas concordo totalmente até discordo totalmente, qual a sua percepção 

quanto a serem causas de perdas financeiras da IES: evasão, inadimplência, 

dificuldades na captação de novos alunos e falta de sustentabilidade financeira.  

 

A Figura 15 mostra que, quando orientados a pensar sobre essas causas como 

motivos para perdas no resultado operacional financeiro, o motivo que representou 

maior grau de concordância, com 80%, foi a captação de novos alunos, seguida de 

evasão e inadimplência com 75% de concordância cada.  

 

Esses dados, quando comparados aos da Tabela 12, evidenciam que os três motivos 

principais se repetem nas duas perguntas. Vale lembrar que a questão da Tabela 12 

é aberta e os pesquisados indicaram as principais causas de perdas financeiras de 

acordo com suas percepções. Já para a pergunta com resposta classificatória 

apresentada na Figura 15, estas foram orientadas para as quatro principais causas 

que foram percebidas pelo estudo preliminar realizado pela pesquisadora.  
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Figura 14 
Percepção sobre a causa de perdas financeiras. 
Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

A próxima seção apresenta a discussão dos resultados considerando a plataforma de 

sustentação teórica da presente pesquisa.  

 

4.2 Discussão sobre os resultados do estudo 

 

A discussão dos resultados é apresentada à luz dos objetivos específicos da pesquisa, 

a fim de responder à pergunta: como as IES brasileiras enfrentaram os desafios de 

gestão da permanência e dos impactos financeiros causados pela evasão de alunos 

durante a pandemia da COVID-19? O primeiro tópico identifica o aumento da evasão 

de alunos e suas principais causas; o segundo tópico mapeia as principais estratégias 

adotadas pela IES para incentivar a permanência dos alunos; e o terceiro tópico 

detecta os impactos da evasão de alunos na saúde financeira da IES. 
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4.2.1 Principais causas do aumento da taxa de evasão de alunos nas IES 

 

A percepção dos coordenadores e gestores sobre o aumento da evasão de alunos 

durante a pandemia é apresentada na quarta e na sexta seção do questionário 

(subseções 4.1.4 e 4.1.6 dos resultados). 

 

Sem que houvesse orientação para o conceito de evasão, os gestores responderam, 

num primeiro momento, qual era sua percepção sobre alguns dos possíveis impactos 

durante a pandemia, entre eles o aumento da evasão de alunos na IES. O resultado 

foi que 85% das IES identificaram aumento da taxa de evasão de alunos durante o 

período de pandemia.  

 

Quando orientados a responder especificamente sobre o tema da evasão no período 

de pandemia, o questionário apresentou uma referência de conceito de evasão, com 

base em Biazus (2004). Essa informação garantiu que todos os respondentes 

estivessem orientados sob a mesma referência. 

 

E quando questionados novamente sobre o aumento da evasão de alunos na IES 

durante a pandemia, os mesmos 85% responderam afirmativamente à pergunta, 

demonstrando confiabilidade no dado anterior e esclarecimento dos respondentes 

sobre tema. 

 

O total de 75% das IES enquadrou o aumento da taxa de evasão de alunos no período 

da pandemia como sendo superior a 5%; e 50% incluíram em superior a 10%. 

 

A pesquisa ainda identificou as principais causas para a evasão de alunos, sendo 

elas: a) dificuldades financeiras, podendo ser causadas também por perda de 

emprego e perda de renda familiar, que corresponderam a 50% das causas 

mencionadas; b) dificuldades de aprendizagem e/ou não se adaptou ao ensino 

remoto, correspondendo as 26% das causas. 

 

Os resultados obtidos na pesquisa convergem com o pensamento e estudos de outros 

autores previamente apresentados na introdução e no referencial teórico, 

demonstrando coerência e convergência com suas reflexões e análises. 
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Gemelli e Cerdeiras (2020), na pensata “COVID-19: Os impactos e desafios para 

educação superior brasileira e portuguesa”, opinaram que a educação privada sofreu 

impactos ocasionados pela crise econômica, causando notório aumento na 

inadimplência e na evasão de alunos. Elas ainda alertam sobre o descontentamento 

de estudantes com a forma remota de ensino.  

 

A falta de condições financeiras é a principal razão, no entendimento de Dias (2015), 

para o aluno não dar continuidade aos seus estudos em instituições privadas. Kampff 

et al. (2018), em seu estudo bibliográfico, corrobora que as dificuldades financeiras 

dos estudantes aparecem entre as principais causas da evasão. As dificuldades 

financeiras e a falta de adaptação do aluno ao sistema de ensino também são citadas 

nos estudos de Cislaghi (2008) e Bisinoto et al. (2016).  

 

Gibson (1998) ainda reforça que, entre os fatores que podem causar a evasão, estão 

os fatores situacionais - como apoio da família e do empregador e mudanças na vida 

pessoal - e os fatores do sistema educacional - como qualidade do ensino, didática 

empregada e o suporte oferecido pela instituição. A COVID-19 certamente foi motivo 

de muitas mudanças na vida das pessoas, gerando impactos financeiros e 

emocionais. Da mesma forma, as IES foram impactadas e tiveram que se adaptar a 

um novo formato de ensino remoto, que pode não ter atendido às expectativas de 

qualidade do ensino esperada pelos alunos. 

 

Os referenciais teóricos mostram que a evasão tem sido há algum tempo motivo de 

preocupação para as IES e que durante a pandemia os desafios para seu 

enfrentamento estão sendo ainda maiores. 

  

4.2.2 Principais estratégias adotadas pelas IES para incentivar a permanência 

dos alunos 

 

Os gestores e coordenadores de curso foram questionados quanto à existência de 

programas de gestão da permanência e ações utilizadas como mecanismo necessário 

ao controle da evasão, na seção sete do questionário (subitem 4.1.7 dos resultados). 

Para garantir melhor orientação ao tema, foi apresentado nessa seção do questionário 
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o conceito de Motta e Gomes (2016). Eles consideram que a gestão da permanência 

é um conjunto de políticas que visam mitigar a evasão nas IES. 

 

Das 20 IES pesquisadas, 17 (85%) fizeram uso da gestão da permanência durante o 

período de pandemia. Destaca-se que três delas implantaram programas de gestão 

da permanência devido à pandemia. 

 

Quando perguntados sobre quais ações o programa de gestão da permanência 

contempla e quais ações tiveram os melhores resultados, a que apareceu com maior 

índice foi a de política de descontos especiais (para desempregados, com dificuldades 

financeiras, período de aulas remotas, etc.). Esta correspondeu a 47,6% das melhores 

ações indicadas e a 35,4% de todas as ações citadas, seguida de 

acompanhamento/apoio pedagógico individualizado e negociação de dívidas 

financeiras. E estas duas equivaleram, ambas, a 9,5% das ações com melhores 

resultados e representaram 8,3% de todas as ações.  

 

Costa e Golveia (2018a; 2018b) destacam, entre as questões pertinentes à gestão da 

permanência, a importância da identificação precoce dos alunos de risco, ou seja, 

daqueles estudantes que tenham mais chances de abandono dos cursos. E  Oliveira 

(2014) orienta que as IES particulares utilizem um modelo que objetive atender às 

causas da evasão para desenvolver a gestão da permanência. 

 

Como foi discutido nos resultados sobre evasão, as principais causas foram 

dificuldades financeiras, seguida de dificuldade na aprendizagem e/ou não se adaptou 

ao ensino remoto. É possível perceber esse movimento da gestão da permanência  

nas IES, pois estas incluíram em suas principais ações aplicar descontos financeiros 

especiais para o momento de crise, bem como ampliar a negociação de dívidas 

financeiras e realizar acompanhamento pedagógico individualizado.  

 

Forni (2013) pondera que são elementos-chave na gestão de crise ter um plano 

simples e flexível, dar respostas rápidas e pôr em prática ações de comunicação. 

Corroborando, Kim & Lim (2020) acreditam que a comunicação é fundamental para 

vencer os momentos de incerteza. Essas práticas podem ser observadas nas ações 

de boa parte dessas IES.  
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Por isso, Milkovich & Boudreau (2010) apregoam que dispor de profissionais 

qualificados para o gerenciamento em tempos de crise é crucial. Starbuck et al. (1978) 

atestam que o enfrentamento da crise está intrinsecamente relacionado à forma de 

condução dos gestores. Também Souza (2007) alerta sobre adaptação dos gestores 

de IES, visando conquistar sustentabilidade e superar desafios. Pimenta e Anastasiou 

(2002) concordam, enfatizando a necessidade de uma administração dos recursos de 

modo responsável. E Gramms e Lotz (2017) advertem que o gestor deverá contribuir 

para a democratização das tecnologias para a comunidade educacional otimizando 

recursos.  

 

Nesse sentido, a gestão da permanência, para Motta e Gomes (2016), deve ser 

definida em conformidade com a realidade de cada instituição. Observa-se, nesse 

estudo, que as ações especiais de gestão da permanência adotadas pelas IES 

durante a pandemia são frutos de um processo de gestão que utilizou fontes de 

comunicação e indicadores que levaram à tomada de decisão de quais ações seriam 

adotadas. 

 

Reiterando, Maximiliano (2000) e Libâneo (2008) afirmam que cabe ao dirigente a 

tarefa de gerir e tomar decisões de acordo com os objetivos da organização. Braga e 

Monteiro (2005), bem como Cardim (2010), concordam que os processos de gestão 

devem antecipar mudanças, ajustar estratégias e estabelecer foco, a fim de atender 

às necessidades de seus clientes. 

 

Silva Filho e Hipólito (2009) salientam a importância da gestão da permanência, 

lembrando o fato de que não ter alunos implica custo e, por consequência, perdas 

financeiras. Essa afirmação é motivo de reflexão e está intrinsecamente conectada 

aos impactos financeiros causados pela evasão de alunos. 

 

4.2.3 Impactos da evasão de alunos na saúde financeira das IES 

 

A seção oito do questionário (subitem 4.1.8 dos resultados) tratou dos impactos 

financeiros sofridos pela IES durante a pandemia. Todas as IES aludiram a problemas 

de perdas financeiras durante a pandemia, sendo que 55% responderam que o 
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percentual de redução do resultado operacional financeiro em relação às metas foi 

superior a 20%; e 70% tiveram perdas superiores a 10%. A evasão de alunos e a 

inadimplências foram as principais causas para essas perdas e corresponderam a 

26,3%, respectivamente, cada uma delas, seguidas da redução na captação de alunos 

com 21,1%. 

 

Sobre a evasão de alunos ser uma das causas das perdas financeiras, 60% das IES 

responderam concordar plenamente e 15% concordaram parcialmente, 

correspondendo a 75% das IES que concordaram em algum nível que a evasão de 

alunos foi causadora de perdas financeiras. Esses dados mostram que a evasão de 

alunos está, sim, entre as principais causas de perdas financeiras sofridas pelas IES 

durante o período de pandemia.  

 

Estudos apresentados no referencial teórico relatam o quanto as perdas financeiras 

causadas pela evasão podem impactar uma IES. Motta e Gomes (2016) discorreram, 

em seu estudo de caso no curso de Engenharia de Produção de uma IES do Rio de 

Janeiro, que o custo financeiro atribuído à evasão de alunos pode atingir a ordem de 

9 milhões de reais. Da mesma forma, o estudo de caso de Gonçalves (2018) em uma 

IES de Minas Gerais também refere significativas perdas econômicas devido à 

evasão, que justificaram a relevância da implementação da pesquisa e a proposição 

de um modelo de gestão da permanência. Corroborando, Santana (2019) também 

mostra em sua pesquisa em uma IES privada situada no Norte do Brasil que o impacto 

financeiro causado pelas evasões ficou próximo de dois milhões de reais. Muriel 

(2010) chama a atenção para o fato de que os resultados financeiros nada mais são 

do que o reflexo da percepção que alunos e professores têm sobre os serviços 

oferecidos pela IES. 

 

Os dados da presente pesquisa mostram que em algumas das IES as perdas 

financeiras chegaram a mais de 30% do resultado operacional, e que a evasão de 

alunos está entre as principais causas desses impactos. Então, dependendo das 

metas financeiras e do período de incidência dessas perdas, os impactos financeiros 

podem atingir valores alarmantes, podendo custar a permanência dessas IES no 

mercado. 
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Motta e Gomes (2016) alertam que a inadimplência na perspectiva de cursos privados 

é um paradigma de atenção, pois os alunos estão passíveis de não conseguirem em 

algum momento custear os estudos, momento em que é necessário implementar 

políticas como a oferta de bolsas, formas diferenciadas de pagamento e 

parcelamento, como também a própria negociação dos valores, de modo que se tenha 

menos evasão possível por conta de alguma instabilidade econômica do indivíduo.  

 

A pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior  

(ABMES, 2020a) reportou aumento de 51,7% na taxa de inadimplência comparada ao 

ano anterior. Esse aumento foi registrado durante a pandemia, sendo motivo de 

preocupação das IES de todo o Brasil, conforme pode ser constatado nesta pesquisa. 

Gemelli e Cerdeiras (2020), já citadas anteriormente, também advertiram sobre os 

impactos na inadimplência e evasão.   

 

Embora a inadimplência e a captação de novos alunos não tenham sido foco principal 

deste estudo, é possível perceber a relevância desses temas frente aos impactos 

financeiros na IES de todo o país.  

 

Todos os resultados e discussões aqui apresentados evidenciam a representatividade 

e relevância do tema da pesquisa e permitem compreender como as IES brasileiras 

enfrentaram os desafios de gestão da permanência e dos impactos financeiros 

causados pela evasão de alunos durante a pandemia da COVID-19. 
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4.3 Síntese sobre a discussão dos resultados do estudo 

 

Tabela 14 
Síntese da discussão dos resultados da pesquisa 

 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2022). 

Objetivos 
específicos 

Discussão dos resultados Autores 

Identif icar as 
principais causas 
do aumento da 
evasão de alunos 
mencionadas 
pelas IES 

▪ 85% das IES identificaram aumento da taxa de evasão de alunos: 75% enquadram o 
aumento da taxa como sendo superior a 5%; e 50% enquadram em superior a 10%. 

▪ As principais causas indicadas para a evasão de alunos foram: 1) dificuldades financeiras, 
podendo ser causadas também por perda de emprego e de renda familiar, que 
corresponderam a 50% das causas indicadas; 2) dificuldades de aprendizagem e/ou não 
se adaptou ao ensino remoto, correspondendo as 26% das causas indicadas. 

Biazus (2004);  
Gemelli e Cerdeiras (2020);  
Dias (2015);  
Kampff et al. (2018);  
Cislaghi (2008);  
Bisinoto et al. (2016). 

Mapear as 
principais 
medidas/estratégi
as adotadas 
pelas IES para 
incentivar a 
permanência dos 
alunos. 

▪ Das 17 IES (85%) que f izeram uso da gestão da permanência durante o período, entre as 
ações que tiveram melhores resultados a que apareceu com maior índice foi a de política 
de descontos especiais (para desempregados, com dificuldades f inanceiras, período de 
aulas remotas, etc.), que correspondeu a 47,6% das melhores ações indicadas, seguida de 
acompanhamento/ apoio pedagógico individualizado e negociação de dívidas financeiras, 
que corresponderam, respectivamente, a 9,5% das ações cada uma delas. 

▪ Destaca-se que três IES implantaram programas de gestão da permanência devido à 
pandemia. 

Costa e Golveia (2018a; 2018b); Oliveira 
(2014); Forni (2013); Kim & Lim (2020);  
Milkovich & Boudreau (2010);  
Starbuck et al. (1978); Souza (2007); 
Pimenta e Anastasiou (2002) 
Gramms e Lotz (2017); Motta e Gomes 
(2016); Maximiliano (2000); Libâneo 
(2008); Braga e Moneiro (2005); Cardim 
(2010); Silva Filho e Hipólito (2009) 

Identif icar os 
impactos da 
evasão de alunos 
na saúde 
f inanceira das 
IES pesquisadas. 

▪ 100% das IES apresentaram problemas de perdas financeiras durante a pandemia, sendo 
que 55% responderam que o percentual de redução do resultado operacional f inanceiro em 
relação à meta foi superior a 20%. A evasão e a inadimplências foram as principais causas 
para essas perdas e corresponderam a 26,3% cada uma delas. 

▪ Sobre a evasão de alunos ser uma das causas das perdas f inanceiras, 60% das IES 
responderam concordar plenamente e 15% concordaram parcialmente, correspondendo a 
75% das IES que concordaram em algum nível que a evasão de alunos foi causadora de 
perdas financeiras. 

Motta e Gomes (2016);  
Gonçalves (2018);  
Santana (2019);  
Muriel (2010);  
Gemelli e Cerdeiras (2020); Abmes 
(2020a) 
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5 Considerações Finais 

 

Este estudo teve como objetivo responder à seguinte pergunta: como as IES 

brasileiras enfrentaram os desafios da gestão da permanência e dos impactos 

financeiros causados pela evasão de alunos durante a pandemia da COVID-19? A 

motivação do estudo está atribuída ao momento de crise pelo qual a humanidade está 

vivendo, devido às consequências do coronavírus e à preocupação com os desafios 

da gestão da permanência nas IES brasileira e seus impactos.  

 

Para responder à pergunta da pesquisa, foi traçado como objetivo geral analisar como 

as IES brasileiras enfrentaram os desafios da gestão da permanência e dos impactos 

financeiros causados pela evasão de alunos durante a pandemia da COVID-19. Os 

objetivos específicos propuseram: identificar o aumento da evasão de alunos e suas 

principais causas indicadas pelas IES; mapear as principais medidas/estratégias 

adotadas pelas IES para incentivar a permanência dos alunos; por fim, identificar os 

impactos da evasão na saúde financeira das IES pesquisadas. 

 

Os referenciais teóricos da pesquisa foram construídos com base nos temas de 

gestão, que contemplaram desde a gestão em tempos de crise, devido ao cenário em 

que se instaurou a pesquisa, seguido de gestão de IES, em função da unidade de 

análise. Por último, foram abordados a gestão da permanência e a evasão e impactos 

financeiros nas IES, que são os temas centrais da pesquisa. 

 

Os estudos mostraram que a evasão tem sido há algum tempo motivo de preocupação 

das IES e que durante a pandemia os desafios para seu enfrentamento foram 

significativamente ainda maiores. Da mesma forma, embora a gestão da permanência 

seja foco de diversas pesquisas, observou-se que o tema pode ser ainda incipiente 

para certas IES, pois parte das pesquisadas ainda não possui programas de gestão 

da permanência e algumas implantaram esses programas devido à pandemia da 

COVID-19.  

 

A pesquisa caracteriza-se por ser um estudo descritivo de abordagem qualitativa, 

realizada por meio de estudo de casos múltiplos e utilizando de questionário aplicado 

aos gestores. A fim de responder à pergunta de pesquisa, foi construído um 
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questionário eletrônico com auxílio do GoogleForms e aplicado às IES brasileiras, 

situadas nas cinco regiões do Brasil. Após aplicados os critérios de inclusão para 

seleção das IES elegíveis, ficaram 20 IES, cinco IES da região Sul, duas da região 

Sudeste, duas da região Centro-Oeste, três da região Norte e sete da região Nordeste. 

O convite para participação na pesquisa foi realizado de forma igualitária para todas 

as regiões, porém se destacaram com mais adesão as regiões Nordeste e Sul. É 

interessante observar que as maiores adesões foram de duas regiões muito 

diferentes, uma cujos estados apresentam índice de desenvolvimento humano (IDH) 

menores, nesse caso a região Nordeste, e outra que contempla estados que estão 

entre os maiores IDHs do país, a região Sul.  

 

O período de aplicação foi de três semanas, entre 18 de janeiro e 08 de fevereiro de 

2022. O questionário contemplou nove seções destinadas a traçar as características 

das IES e perfil dos respondentes e coletar os dados de percepção dos gestores e 

das IES sobre evasão, gestão da permanência e impactos financeiros.  

 

Os métodos selecionados para a análise dos resultados foram os sugeridos por Bardin 

(2006), Collins e Hussey (2005), Saccol et al. (2012) e Huberman & Miles (1994), que 

abarcam análises de conteúdo, análises analíticas e exposição de dados. 

 

As 20 IES selecionadas mantiveram as aulas durante a pandemia, já que esse era um 

dos critérios de seleção, sendo que apenas três mantiveram parcialmente a oferta de 

aulas. Nenhuma IES que respondeu à pesquisa, mesmo as que não foram 

enquadradas nos outros critérios de seleção, deixou de ofertar aulas durante o período 

de pandemia. Esse dado pode estar relacionado à preocupação das IES privadas em 

manter a sua sustentabilidade financeira, mas também mostra respeito em honrar a 

prestação do contrato do serviço de educação, necessário à formação de alunos, e o 

compromisso da IES para com a sociedade. 

 

Com base nos resultados obtidos a partir do questionário de pesquisa, do ponto de 

vista da evasão, chegou-se à conclusão de que 17 IES identificaram aumento da taxa 

de evasão de alunos durante a pandemia, e que as principais causas citadas foram 

dificuldades financeiras, o que correspondeu a 50% das respostas, seguida de 
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dificuldades de aprendizagem e/ou não se adaptou ao ensino remoto, com 26% das 

respostas.  

 

Em relação à gestão da permanência, 17 IES afirmaram possuir programa de gestão 

de permanência, sendo que três delas implantaram o programa durante a pandemia. 

Entre as ações que contemplaram os programas de gestão da permanência nas IES, 

as que apresentaram melhores resultados durante a pandemia foram política de 

descontos especiais, com 47,6% das respostas, seguida de acompanhamento 

pedagógico individualizado e negociação de dívidas financeiras, com 9,5% das 

respostas cada. É importante lembrar que a inadimplência pode gerar evasão, pois os 

alunos estão passíveis de não conseguirem em algum momento custear os estudos, 

impedindo o avanço para as próximas fases do curso. 

 

Todas as IES pesquisadas enfrentaram problemas de perdas financeiras em relação 

às suas metas durante a pandemia, sendo que 55% delas consideram que as perdas 

foram superiores a 20% quando comparadas às metas do período. As principais 

causas dos impactos financeiros foram atribuídas igualmente à evasão de alunos e à 

inadimplência, que corresponderam a 26,3% das causas, seguida da redução na 

captação de novos alunos, com 21,1%. 

 

Após analisados todos os resultados, identificou-se que os dados da gestão da 

permanência nitidamente relacionam-se aos dados sobre a evasão durante a 

pandemia. Essa relação pode ser percebida, pois fica evidente que a tomada de 

decisão de boa parte das IES quanto às ações implementadas para a gestão da 

permanência durante a pandemia são respostas às principais causas da evasão de 

alunos nesse período. Essas ações foram: descontos especiais para alunos em 

dificuldade financeira e acompanhamento pedagógico individualizado para alunos 

com dificuldades na aprendizagem inadaptação ao ensino remoto. 

 

A pesquisa não objetivou identificar valores absolutos de perdas financeiras, e sim se 

a evasão de alunos durante a pandemia contribuiu para esses impactos, sendo notória 

a sua participação entre as principais causas. A pesquisa mostra ainda que em 

algumas das IES as perdas financeiras ultrapassaram 30% do resultado operacional. 

Sendo assim, pode-se inferir que, dependendo das metas financeiras e do período de 
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incidência dessas perdas, as IES podem não conseguir manter a sua sustentabilidade 

financeira. 

 

Dessa forma, os resultados da pesquisa revelaram que as IES brasileiras registraram 

considerável aumento da evasão de alunos durante o período da pandemia da 

COVID-19, o que acabou gerando perdas financeiras. Para enfrentar esses desafios, 

foram adotadas, pela maioria das IES, ações relativas à gestão da permanência, 

como, por exemplo, descontos especiais e atendimento pedagógico individualizado 

aos alunos, entre outras ações citadas na apresentação dos resultados. 

 

Independentemente do modelo de gestão da permanência adotado por cada uma das 

IES, as ações aplicadas ao enfrentamento de crise no período de pandemia 

demonstram coerência com as principais causas atribuídas à evasão. As ações de 

criar programas de permanência com base no diagnóstico das causas da evasão 

convergem com modelos de gestão da permanência, como é o caso de Oliveira 

(2014), que sugere o diagnóstico como primeiro passo para a tomada de decisão das 

próximas etapas para implantação da gestão da permanência.  

 

Diante disso, os resultados apresentados neste estudo contribuirão para que as IES 

brasileiras compreendam a importância da gestão da permanência e da definição de 

estratégias na prevenção da evasão de alunos e os impactos que podem ser gerados 

na saúde financeira da IES devido à evasão. Para a academia, a relevância dos 

resultados do estudo está na sua abrangência em todas as regiões do país, o que 

permitiu proporcionar uma visão geral sobre os desafios da gestão da permanência. 

. 

5.1 Considerações gerenciais 

 

Por meio dos aspectos observados na pesquisa, detectou-se a existência de demanda 

de conhecimento sobre o tema gestão da permanência por parte dos gestores de IES, 

pois, de acordo com a pesquisa, existem ainda IES que não fazem uso dessa gestão 

e algumas a implantaram recentemente. Os gestores das IES precisam estar 

preparados para os desafios da gestão da permanência, sendo necessária mais 

imersão nos estudos sobre o tema.  
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Dessa forma, como alternativas à imersão ao tema, podem ser realizadas consultorias 

para implantação da gestão da permanência nas IES que ainda não fazem uso dela 

ou para as que não possuem um modelo bem estruturado. Existe ainda a oportunidade 

de implantação de programas de treinamento para que todos os envolvidos na gestão 

da permanência possuam o mesmo entendimento sobre o tema e utilizem modelos, 

ferramentas e indicadores eficientes à redução da evasão. Assim também há a 

possibilidade da criação de cursos em plataformas online, flexibilizando as condições 

de disponibilidade de tempo para o aprendizado.  

 

5.2 Limitações da pesquisa e sugestões de pesquisas futuras 

 

A pesquisa apresentou como limitação o desequilíbrio entre o número de IES 

respondentes por região do país, sendo que houve menos representatividade das 

demais regiões comparadas ao Nordeste e ao Sul. No entanto, esse fator não 

desabona os resultados aqui obtidos, já que os critérios de seleção da metodologia 

foram atendidos. 

 

Como sugestões para pesquisas futuras, podem ser realizados estudos comparativos 

entre os resultados obtidos por cada uma das regiões do país, permitindo obter 

diferentes perfis de IES por região. Nesses estudos poderão ser observadas 

mudanças na representatividade das causas da evasão, nas perdas financeiras e nas 

ações de gestão da permanência mais relevantes para cada região. 

 

Um tema evidenciado nas análises dos resultados diz respeito às dificuldades de 

aprendizagem com o modelo de ensino remoto ou modelo a distância síncrono, 

adotado pelas IES durante o período de pandemia. Essa foi uma das principais causas 

atribuídas à evasão de alunos. Dessa forma, cabe aqui pesquisas sobre os temas 

relacionados ao ensino remoto, como a criação de novos modelos de 

acompanhamento dos estudantes, criação de novas plataformas de comunicação, 

estudos de caso bem-sucedido, entre outros, podem ser temas de novas 

investigações que venham a contribuir com as IES brasileiras para o constante 

movimento de melhoria da educação. 
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Por último, destaca-se a preocupação com a captação de novos alunos em períodos 

de crise, como este vivido durante a pandemia da COVID-19. Os modelos de captação 

podem ter demonstrado fragilidade e não estarem adaptados aos novos desafios 

desse “novo normal”. Existe oportunidade para pesquisas relacionadas à criação de 

novas estratégias e modelos de captação de alunos, contribuindo para a subsistência 

e sustentabilidade das IES. 
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Apêndices 

 

Apêndice A - Apresentação da pesquisa 

 

Prezado(a) Senhor(a). 

 

Você está sendo convidado a responder às perguntas deste questionário de forma 

totalmente voluntária. Por isso, antes de concordar com sua participação e responder 

ao questionário e a entrevista, é muito importante a compreensão sobre o que trata a 

pesquisa e quais são os seus objetivos. A pesquisa é destinada a gestores financeiros 

e acadêmicos que participam do processo decisório das estratégias da Instituição de 

Ensino Superior em que trabalham. 

Título da pesquisa: Desafios da gestão da  permanência e dos impactos financeiros 

causados pela evasão de alunos  nas IES durante a pandemia da Covid-19 

Pesquisadora responsável: Juliane Maira Bento 

Professora orientadora: Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães 

Instituição: Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

Objetivo do estudo: Analisar como as IES brasileiras enfrentaram os desafios da 

gestão de permanência e dos impactos financeiros causados pela evasão durante a 

pandemia da covid-19.   

 

Procedimento: Sua participação na pesquisa se dará por meio da resposta ao 

questionário. Para efeito de apresentação dos resultados não serão utilizados os 

nomes dos participantes e nem o nome da Instituição de Ensino Superior à que 

pertencem. A nomenclatura utilizada para a exposição dos resultados estará 

associada a região em que a IES está situada precedida de um algarismo numérico 

(ex: Norte 1, Norte 2, Sul 1, etc.), e os gestores estarão associados a algarismos 

numéricos (ex: Gestor 1, Gestor 2, etc).  

 

Sigilo: Todos os dados coletados na pesquisa serão categorizados, identificados e 

arquivados com a pesquisadora e posteriormente a apresentação da pesquisa serão 

eliminados, garantindo que não sejam utilizados em outra pesquisa, e assim 

resguardando a privacidade dos atores e das IES pesquisadas. 

 



112 

 

 

Apêndice B - Questionário aos gestores das IES 

 

Seção 1: Levantamento de Perfil 

 

1. Nome da Instituição de Ensino Superior IES que trabalha: 
 

2. Em que região do país sua IES está localizada? 
(  ) Centro-Oeste    (  ) Nordeste    (  ) Norte    (  ) Sudeste    (  ) Sul 
 

3. Quantos alunos possui a sua IES? 
(  ) Até 499 alunos   (  ) Entre 500 e 1499 alunos   (   ) Acima de 1500 alunos 
 

4. Há quanto tempo trabalha na IES? 
 

5. Informe seu cargo e função na IES em que atua. 
 

6. a) Qual a sua formação a nível de graduação? 
 

     6. b) Qual a sua formação a nível de pós-graduação? 
 

7. Qual a sua idade? 
 

8. Sexo? 
( ) feminino    (  )  masculino    
 

9. Você esteve com contrato de trabalho ativo durante todo o período da Pandemia do 
COVID-19? 
(  ) Sim  (   ) Não 
 

 
10.  Com que frequência você participa dos seguintes processos decisórios de gestão da 

IES? 

 Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre 
Gestão acadêmica (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Gestão financeira (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Gestão de marketing (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Planejamento do 
desenvolvi-mento de 

pessoas (capacitação) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

      
 

11. Você é coordenador de curso? 
(  ) Sim     
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Seção 2: Coordenador de curso 

  12. a) Com que frequência você tem acesso aos seguintes dados da  IES: 
  

 Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre 
N°de matrículas 
totais da IES 

 

  (   )      (   )           (   )           (   )    (   ) 

N° de matrículas 
do curso que 
coordena 

 

  (   )      (   )           (   )           (   )    (   ) 

N° de evadidos e 
taxa percentual 
de evasão da 

IES 
 

  (   )      (   )           (   )           (   )    (   ) 

N° de evadidos e 
taxa percentual 

de evasão do 
curso que 
coordena 
 

  (   )      (   )           (   )           (   )    (   ) 

Resultado 
financeiro da 
IES 
 

  (   )      (   )           (   )           (   )    (   ) 

Resultado 
financeiro do 
curso que 
coordena 

 

  (   )      (   )           (   )           (   )    (   ) 

      
      
(   ) Não   

 

Seção 3: Gestor da IES 

 
 12. b) Com que frequência você tem acesso aos seguintes dados da  IES: 
  

Seção 4: Percepção do Gestor / Coordenador 

 
13. Impactos na gestão da IES em que trabalho durante a pandemia do COVID-19: 

 

 Discordo 
totalmente 

Discordo 
em parte 

Não 
concor-do 

nem 
discordo 

Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 
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Redução de desempenho 

e sustentabilidade 
financeira 
 

     (   )      (   )      (   )      (   )     (   ) 

Aumento da Evasão 

 

     (   )      (   )      (   )      (   )     (   ) 

Aumento nas solicitações 
de descontos financeiros 
 

     (   )      (   )      (   )      (   )     (   ) 

Aumento da Inadimplência      (   )      (   )      (   )      (   )     (   ) 
 

Seção 5: Manutenção das aulas durante a pandemia 

 

14. A sua IES manteve as aulas remotas ou presenciais durante o período de pandemia 
(compreendido entre o início da pandemia em março de 2020 até o presente 
momento)? 
 
(  ) Sim     
(  )  Não 
(  ) Parcialmente    
 

Seção 6: Evasão 

Biazus (2004, p. 86) conceitua a “evasão como sendo a saída do aluno de uma IES 

ou de um de seus cursos, definitiva ou temporariamente, por qualquer motivo, exceto 

a diplomação”. A evasão pode definitiva (por abandono, desistência definitiva ou 

transferência para outra IES), temporária (trancamento do curso) e de curso 

(transferência para outro curso da IES). 

 

15. A sua IES registrou aumento do número de evasões durante o período da pandemia 
(compreendido entre março de 2020 até o presente momento)? 
 
(  ) Sim     
 

16. Qual o percentual de aumento da taxa de evasão durante o período da pandemia 
comparado ao período que a antecede. (Ex: Se a taxa era de 10% antes da pandemia 
e passou a ser 15% durante a pandemia, então houve acréscimo de 5%) 
 
(  ) Menos de 3%                   (  ) Entre 3 e 5%              (  ) Entre 6 e 10% 
(  ) Entre 11 e 15%                (  ) Entre 16 e 20%          (  ) Mais 20%          

 
17.  Cite pelo menos três causas de evasão declaradas pelos alunos: 
       
   (  )  Não  
   (  )  Desconheço 

 
 

Seção 7: Gestão da Permanência 
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Motta e Gomes (2016) relatam que a gestão da permanência seria um conjunto de 

políticas que visam mitigar a evasão nas IES. 

 

18. Sobre programas de Gestão da Permanência  na sua IES, marque a alternativa que 
melhor corresponda à sua realidade. 

 
( ) A IES já fazia uso de programas de gestão da permanência mesmo antes da 
pandemia.     
(  ) A IES implantou programas de gestão da permanência devido à pandemia.   

 
19. Liste as ações que foram adotadas pela sua IES durante o período da pandemia 
visando a retenção de alunos? 
 
20. Quais das ações citadas na questão anterior apresentaram melhores resultados 
durante a pandemia? Cite até três ações.  

 
(  ) A IES não possui programas de gestão da permanência 

 

Seção 8: Impactos Financeiros 

 
21. A IES sofreu reveses em relação às suas metas financeiras, durante o período de 
pandemia? 

 
(  ) Sim     

 
22. Qual o percentual de redução do resultado operacional financeiro dos cursos em 
relação às metas estabelecidas pela IES nos últimos dois anos (2020-2021)? 

 
(  ) Menos de 3%                   (  ) Entre 3 e 5%              (  ) Entre 6 e 10% 
(  ) Entre 11 e 15%                (  ) Entre 16 e 20%          (  ) Mais 20% 

 
23. Cite as possíveis causas: 

 
24. Foram causas de perdas financeiras: 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não 

concordo 
nem 
discordo 

Concordo 

em parte 

Concordo 

totalmente 

Aumento da 

Evasão 
 

     (   )      (   )      (   )      (   )     (   ) 

Inadimplência 
 

     (   )      (   )      (   )      (   )     (   ) 

Dificuldades de 
captação de 
novos alunos 

     (   )      (   )      (   )      (   )     (   ) 

Falta de 

sustentabilidade 
dos cursos 
 

     (   )      (   )      (   )      (   )     (   ) 
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(  ) Não   
(  ) Desconheço  
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Seção 13: Participação na Pesquisa 

 

Obrigada por participar da pesquisa sobre os Impactos da Covid-19 na gestão das 

Instituições de Educação Superior Brasileiras! 

Os resultados da pesquisa estarão disponíveis para consulta pública após a defesa 

da dissertação de mestrado e poderão contribuir com todas as IES brasileiras no que 

diz respeito a ações para o enfrentamento de crise, bem como compreender a 

realidade de outras IES e avaliar estratégias bem sucedidas por elas. 

 

A) Qual o seu nome? (Opcional) 

 

B) Você deseja receber o endereço eletrônico em que será disponibilizada esta 

dissertação de mestrado? 

(  ) Sim       
Deixe aqui o seu e-mail para o envio do link do documento. 

(  ) Não 
 

 

 

 

 


