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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito para os Estudantes do 

IFAL que ora apresentamos, não se constitui num documento construído para atender 

apena a nota informativa nº 138/2015/DPE/SETEC/MEC. Trata-se de um referencial, 

construído coletivamente, com as ações que a instituição deve desencadear para que o 

nosso estudante permaneça e conclua com sucesso seu itinerário formativo tão almejado. 

Dessa forma, é imprescindível que sua execução e avaliação fiquem sob a 

responsabilidade de todos que fazem a instituição. 

 Este plano busca subsidiar a política de ensino da instituição com uma proposta de 

referência para a sua ação educativa, quando alia seu trabalho pedagógico aos princípios 

de uma educação pública de qualidade social. Dessa forma, o documento incorpora um 

fazer comprometido com o sucesso do estudante numa perspectiva metodológica 

participativa e reflexiva. 

 Reconhecemos que um trabalho dessa natureza não é fácil de realizar devido às 

características e diversidades de oferta de nossos cursos, nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino, o que o torna desafiador para uma instituição pública que prima 

pelo acesso e permanência de seus estudantes. De certo, a contribuição dos profissionais 

que participaram da construção da proposta foi essencial para sua concretude.  A vocês, o 

meu reconhecimento pela competência, compromisso e responsabilidade com a 

instituição e, sobretudo, com os nossos estudantes. 

 Por fim, devemos dizer que um projeto nessa dimensão, só será bem sucedido, se 

puder contar com todos que acreditam na sua implementação com sucesso e se 

constituam parte desse fazer. 

 

 

Luiz Henrique de Gouvêa Lemos 

Pró-reitor de Ensino 
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1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1.1 Instituição: Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

1.2 CNPJ: 10.825.373/0001-55 

1.3 Reitor: Sérgio Teixeira Costa 

1.4 Endereço: Rua Odilon Vasconcelos, 103, Jatiúca, Maceió - AL 

1.5 Contatos: secgab@IFAL.edu.br  /   lhgl@IFAL.edu.br  

1.6 Telefones: (82) 3194-1150 

 

 MISSÃO 

Promover educação de qualidade social, pública e gratuita, fundamentada no 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a fim de formar 

cidadãos críticos para o mundo do trabalho e contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. 

 VISÃO 

Consolidar-se como uma instituição de referência nacional em educação 

profissional, científica e tecnológica, pautada na cultura e na inovação, em 

consonância com a sociedade. 

         VALORES 

Ética; 

Compromisso social e institucional; 

Gestão democrática; 

Transparência; 

Busca pela excelência; e 

Compromisso com a sustentabilidade. 

mailto:secgab@IFAL.edu.br
mailto:lhgl@IFAL.edu.br
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2. JUSTIFICATIVA 

A retenção e a evasão escolar são temas preocupantes na educação brasileira, e 

consequentemente constituem-se num grande desafio para as instituições de ensino em 

todas as esferas. Da educação básica ao ensino superior, em todos os níveis e 

modalidades de ensino esses problemas estão presentes. Essas duas questões estão 

interligadas: se evadem, existe a possibilidade de voltar e repetir a série/disciplina na qual 

parou, se retidos, ficam propensos ao desestímulo e evadem. Diante dessa situação, faz-

se necessário conhecer as principais causas que levam o estudante a abandonar seus 

estudos e desistir da sua formação profissional já iniciada. 

Não se pode negar que a retenção e a evasão escolar se constituem em fatores de 

desequilíbrio, desarmonia e desajustes dos objetivos educacionais pretendidos. A 

instituição de ensino, responsável pelo processo de educação formal de seus estudantes, 

na maioria das vezes, não consegue motivá-los a permanecerem e concluírem com êxito 

seus estudos. 

Quando se trata desses temas na educação profissional, não se pode perder de 

vista que a expansão e a interiorização da Rede Federal, desde 2006, ampliou a 

democratização da oferta de vagas, mas trouxe consigo uma série de desafios que 

merecem ser tratados sob um olhar mais detalhado a respeito da qualidade do ensino 

oferecido, bem como o atendimento à diversidade e consequentemente a permanência e 

o êxito dos estudantes no processo educativo.  No caso do IFAL, não é diferente, ampliou-

se o número de campi e vagas e também os problemas de ordem pedagógica e 

administrativa. 

A insuficiência de políticas públicas eficazes faz com que Alagoas apresente vários 

problemas socioeconômicos. São dados comprometedores para qualquer projeto de 

desenvolvimento sustentável que se pretenda desencadear. O Estado possui 27.778,506 

km² com população estimada de 3.321.730 de pessoas residentes, conforme dados do 

IBGE (2014), sendo 73,6% habitantes na área urbana e 26,4% na área rural. Seu Produto 

Interno Bruto – o PIB chegou ao montante de R$ 28.540 milhões. (SEPLANDE, 2013 ), 
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assim distribuído: 1% dos mais ricos detém 31% da renda enquanto os 50% mais pobres 

ficam apenas com13% da renda que circula no Estado (IBGE, 2010). 

Além do cenário anteriormente descrito, a educação em Alagoas tem se 

apresentado inócua no que se refere a sua responsabilidade, como demonstra dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), onde o Estado está entre os 

três que possuem os maiores índices de analfabetismo do país, com uma taxa de 5% da 

população de 0 a 14 anos e de 21,8% na população com 15 anos ou mais. 

Ainda segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio (PNAD, 

2012), a população economicamente ativa aproxima-se de 1,3 milhão de pessoas. 

Segundo Carvalho (2012) dessas, 21% não possuíam instrução alguma e 34% tinham o 

ensino fundamental incompleto. Apenas 6% dessa população, com 15 anos ou mais de 

escolaridade, atendiam aos requisitos do competitivo mundo do trabalho. 

 Os dados obtidos em pesquisas do IBGE (2013) que apontam o Estado com o pior 

IDH – 0,631; pior expectativa de vida; a segunda pior renda e o pior índice do IDEB além 

de um dos mais altos índices de mortalidade infantil e a terceira pior renda per capita, 

indicam a situação de pobreza e até de miséria em que Alagoas está mergulhada, não 

obstante à existência de seus recursos naturais que poderiam apontar em direção à 

superação desse quadro, se houvesse uma articulação de políticas públicas voltadas 

essencialmente para essa finalidade. 

Nossa instituição atende a um público basicamente constituído por estudantes de 

camadas socioeconômicas desfavorecidas provenientes de escolas públicas da capital e 

do interior do Estado.  O quadro socioeconômico de Alagoas, apresentado anteriormente, 

por si só, evidencia a necessidade da educação como estratégia de desenvolvimento e 

inclusão social conforme preconizam nossos documentos, em consonância com a política 

de educação profissional do Ministério da Educação, bem como de uma política 

institucional que garanta a permanência e o êxito de nossos estudantes em sua trajetória 

acadêmica. 

Diante deste cenário, e antecedendo a nota informativa nº 
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138/2015/DPE/SETEC/MEC que solicitou das instituições da Rede Federal de Educação 

profissional a construção de seus planos estratégicos institucionais para permanência e 

êxito dos estudantes, o IFAL já apontava em seus documentos referentes à sua política de 

ensino a preocupação com tal questão.  Nessa perspectiva, o PDI 2014 -2018, mais uma 

vez, incorporou essa ação no objetivo 14 "ASSEGURAR AOS DISCENTES CONDIÇÕES 

DE PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO COM ÊXITO". Para alcançar tal objetivo, os campi, 

consoante orientações da Pró-Reitoria de Ensino, vem adotando algumas atividades a 

exemplo de monitorias, suporte de aprendizagem, reforço, atendimento individual a 

estudantes, entre outros. Com a intenção de reduzir as vulnerabilidades sociais, 

econômicas e culturais, desenvolve atividades no âmbito da política de assistência ao 

estudante, tais como: programas com foco no incentivo à permanência do estudante 

(Bolsa de Estudo, Bolsa PROEJA, Auxílio Permanência, Apoio às Atividades Estudantis, 

Refletir e Educar, Incentivo as Práticas Artísticas e Desportivas, Apoio ao Intercâmbio e a 

Mobilidade) além dos serviços com foco também no incentivo a permanência do 

estudante (Alimentação e Nutrição Escolar, Aconselhamento Psicológico, Orientação 

Profissional, Residência Estudantil, Assistência a Saúde, Prevenção a Fatores de Risco e 

Promoção da Saúde, Assistência aos Estudantes com Necessidades Educacionais 

Específicas e Acompanhamento Social), visando assegurar ao estudante condições de 

permanência e conclusão com êxito. 

Vale destacar, que só no ano de 1996 é que foi constituída, por iniciativa do 

Ministério da Educação – MEC, uma comissão especial nacional para estudos de evasão 

na educação superior e tinha como finalidade “organizar de forma sistemática um estudo 

que definiu uma única metodologia, objetivando identificar causas e possíveis soluções 

para o problema. Os objetivos finais dessa comissão foram esclarecer o conceito de 

evasão, analisar as taxas e as causas desse fenômeno e uniformizar uma metodologia a 

ser empregada pelas instituições” (BRASIL, 2004, p.16). Nessa perspectiva, várias frentes 

de trabalho foram formadas para dar conta da elaboração do plano de ação. 

Em se tratando da Rede Federal, a adoção de medidas para o combate a retenção 
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e evasão, foi instituída, por meio da Portaria nº 39, de 22 de novembro de 2013 (Brasil, 

2013) com o propósito de sistematizar um Documento Orientador para superação dessas 

duas questões.  O grupo de trabalho constituído, composto por representantes da própria 

Secretaria de Educação Tecnológica/SETEC e da Rede Federal definiu a base conceitual 

da análise e dimensões dos fenômenos da retenção e evasão. Neste documento ficaram 

definidos conceitos, indicadores e orientações para a implementação de planos, visando o 

monitoramento e a intervenção no fenômeno da retenção e da evasão por instituição. 

Conforme orientações advindas da nota informativa nº 

138/2015/DPE/SETEC/MEC, o IFAL constituiu sua Comissão de Elaboração e 

Acompanhamento do Plano Estratégico Institucional para Permanência e Êxito dos 

Estudantes do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), instituída pela portaria nº 2098/GR, de 

10 de setembro de 2015. Essa comissão é integrada por gestores do ensino vinculados à 

Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional (PRDI), formada por uma equipe multidisciplinar, de 

profissionais do ensino (docentes, pedagogos e técnicos em assuntos educacionais) e da 

assistência estudantil (assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas). A partir de então, 

foram constituídas as comissões locais por Campus e na Educação a Distância, 

realizando-se reuniões frequentes para definição de conceitos, levantamento atualizado 

dos dados quantitativos e qualitativos e a elaboração das estratégias e metas 

consolidadas neste Plano. 

Tendo em vista a complexidade e diversidade da investigação da problemática da 

evasão e da retenção na instituição, optamos por agrupar os elementos da pesquisa em 

quatro blocos respectivamente: Perfil do Estudante; Caracterização Socioeconômica; 

Caracterização do estudante em curso; Processo ensino e aprendizagem, nos eixos 

Técnico-pedagógico, Prática Social, Estrutura do campus, obedecendo à proximidade 

temática e o problema por ela abordado. Para alcançar os objetivos propostos, foram 

adotados procedimentos de pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa. 

Entre os principais objetivos da investigação, encontram-se a identificação de 
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fatores que contribuíram para a evasão, a retenção e os fatores que levam os estudantes 

a permanecerem nos diferentes níveis e modalidades de ensino no IFAL. O estudo dos 

atributos não mensuráveis, enfocados na pesquisa qualitativa, tiveram a finalidade de 

identificar as principais causas da retenção e evasão, seguidos dos estudos teóricos 

sobre retenção e evasão escolar, por meio de levantamento de dados primários sobre os 

referidos fatores no IFAL. 

Os atributos mensuráveis, enfoque da pesquisa quantitativa, envolveu a coleta de 

dados secundários através do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional 

e Tecnológica – SISTEC, a análise dos dados através de comparações numéricas, 

inferências estatísticas que permitiram a apreensão do objeto de estudo numa perspectiva 

horizontal e descritiva e a aplicação de questionário através do Google Docs, 

possibilitando recuperar as informações necessárias de estudantes ingressos, evadidos e 

retidos no período selecionado para a pesquisa. 
Posteriormente, de posse dos dados obtidos na pesquisa, foi formado um grupo de 

trabalho para proceder ao tratamento e análise do conteúdo, consolidado nas estratégias 

e metas firmadas numa construção coletiva, fortalecida numa visão sistêmica voltada para 

a permanência e conclusão com êxito dos estudantes do IFAL. 

Nesse sentido, o IFAL perseguirá sua missão com base no princípio de igualdade 

de condições para o acesso (tendo como premissa a inclusão social) e permanência com 

êxito na instituição – observando a liberdade do estudante em aprender e do professor em 

ensinar, tendo como um dos objetivos a divulgação da cultura, do pensamento, o 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, valorizando a experiência 

extraescolar, vinculando a educação ao trabalho e às práticas sociais – sem 

desconsiderar os princípios da competência, da laborabilidade, da flexibilidade, da 

interdisciplinaridade e da contextualização, além de delinear os perfis de formação que 

respondam às exigências da contemporaneidade. 
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3. BASE CONCEITUAL 

A democratização do ensino nos reporta ao entendimento sobre a educação como 

um direito público, cuja razão está assentada no acesso, permanência e êxito na escola, 

conforme aponta o objetivo estratégico 14 do nosso PDI (2014-2018) quando antecipa a 

necessidade de “Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com 

êxito”. Neste sentido, a retenção e a evasão escolar evidenciam um fenômeno de ruptura 

com este princípio. 

Assim, estudar o processo de retenção e evasão no IFAL, em todos os níveis e 

modalidades, não está limitado a controlar o problema ou a buscar soluções quando ele já 

está instalado, é necessário se antecipar a problemática, identificando suas causas, 

acompanhando os estudantes que estão em risco iminente e precavendo o surgimento do 

problema. 

Os estudos que buscam entender as razões da retenção e evasão escolar 

discutem duas abordagens diferentes, as que buscam razões a fatores externos às 

instituições de ensino e outras a fatores internos. Dentre os fatores internos, encontram-

se a própria instituição de ensino, o professor e a linguagem, além da metodologia 

adotada. No que se refere aos fatores externos, os estudos apontam, especialmente, os 

aspectos sociais como decisivos da evasão escolar, tais como: desestruturação familiar, 

as políticas de governo, a desnutrição, o desemprego, a escola e o próprio estudante 

(FORNARI, 2010). 

Há estudos que indicam como determinantes da evasão escolar a família, seja 

pelas condições de vida, seja por não acompanhar o estudante em suas atividades 

escolares, além da necessidade de trabalhar, o que faz sobrecarregar o estudante 

levando-o a um baixo desempenho escolar (FORNARI, 2010). 

Nesse contexto, a questão familiar como razão do abandono também é identificada 

no ensino profissionalizante. Em uma pesquisa sobre a evasão em cursos de 

profissionalização da área de enfermagem, concluiu-se que os motivos do abandono se 

devem principalmente a dificuldades de ordem pessoal e social, devido às demandas 
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familiares, da dupla jornada de trabalho e das condições sociais e econômicas (NUNES et 

al., 2007). 

Machado (2009) analisa que um dos fatores, dentre outros, que dificulta a 

permanência do estudante dos cursos técnicos profissionalizantes está relacionado ao 

perfil dos que buscam essa modalidade de ensino, visto que em sua maioria são oriundos 

das classes sociais menos favorecidas. Assim, por ter que trabalhar para ajudar no 

provento da família, o estudante não consegue se dedicar integralmente a um curso com 

um currículo que além de abordar componentes de formação geral, traz em sua estrutura 

os componentes da formação profissional de forma indissociável e ainda ter à jornada de 

trabalho simultaneamente, levando-o, na maioria das vezes, a desistir dos estudos. 

Contudo, constatamos que existem poucas pesquisas que tratem da evasão e da 

retenção escolar no ensino técnico no Brasil, e a falta de informações abrange tanto o 

referencial teórico quanto prático e cria dificuldades adicionais à pesquisa para a 

elaboração de indicadores adequados à investigação do problema (DORE, LÜSHER, 

2011). Colaborando com Dore e Lüsher (2011), Machado e Moreira (2009, p. 2), 

evidenciam que: 

A ausência de estudos sobre o tema pode estar relacionada ao fato de que 
o processo de democratização da escola técnica de nível médio no Brasil 
apenas se iniciou. E se a democratização do ensino significa o acesso de 
estudantes à escola e a sua permanência nos estudos, a crise em um 
desses dois termos se mostra um problema. A evasão se refere justamente 
aos fatores que levam o estudante a não permanecer nos estudos. É, 
portanto, uma questão relacionada à democratização da escola técnica no 
país. Também pode ser vista como uma questão de exclusão [...] 

Nesta perspectiva, não se pode atribuir a ideia de que o fenômeno da exclusão ou 

mesmo da inclusão, seja escolar ou social, ou tenha apenas característica individual dos 

estudantes. Tal lógica admite a compreensão que a exclusão ou a inclusão comporta um 

olhar analítico voltado para a estrutura social e condição econômica social em que o 

estudante esteja inserido. Nesta acepção, conforme Bourdieu (1999, p. 41), o sistema 

escolar “é um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência 
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de legitimidade às desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social 

tratado como dom natural”. De fato, o problema da exclusão não é apenas saber, de 

maneira mais ou menos incisiva, quem é excluído, mas de conhecer também os 

processos e os efeitos dessa exclusão sobre os atores (REZENDE, 2003, p. 40), o que 

reforça o entendimento de que os processos de retenção e evasão são também 

processos de exclusão social. 

Os resultados da pesquisa, objeto desta análise, através das respostas dos 

estudantes, apontaram que a retenção e a evasão escolar, não podem ser atribuídas 

apenas aos estudantes e a fatores externos à escola, outros elementos aparecem 

advindos da dinâmica escolar, de um conjunto de fatores relacionados e 

interdependentes, ou seja, 

a escola não pode mais esperar que o sentido da situação escolar venha 
de fora, das famílias cujo julgamento os professores fazem, aliás, muitas 
vezes. É preciso, portanto, rever a oferta escolar. Seria preciso rever os 
programas e as ambições de um modo que os estudantes não sejam 
colocados de entrada em situações de fracasso. É preferível ensinar 
menos coisas, mas que de fato elas sejam aprendidas (DUBET, 1997, p. 
12). 

Neste seguimento, dialogam com Dubet (1997), Dore e Lüscher (2011, p. 776), 

quando afirmam que “a evasão é influenciada por um conjunto de fatores que se 

relacionam tanto ao estudante e à sua família quanto à escola e a comunidade em que 

vivem”. Neste sentido, a instituição pode ser culpabilizada pelo fracasso do estudante, 

seja pela evasão ou retenção escolar, seja pela ineficácia da aplicação das Leis que 

garantem o direito à educação, quando produzem um fosso entre as mesmas e sua 

prática social ou mesmo, pelos fatores específicos e mais relevantes que foram 

identificados na pesquisa, como falta de identificação com o curso escolhido, estudar e 

trabalhar, o curso era muito longo, dificuldades em executar todas as atividades propostas 

pela escola e dificuldades na realização das provas. 

Assim sendo, as instituições escolares precisam refletir sobre a necessidade de 

redimensionar suas práticas e investigar como estão as aulas, os espaços de 
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aprendizagem e interação, possibilitando o despertar do interesse do estudante. 

A Comissão Especial para Estudo da Evasão, criada pelo Ministério da Educação 

no ano de 1996, evidencia que as possíveis causas atribuídas a esse aspecto no ensino 

superior estão relacionadas às características individuais dos estudantes, a fatores 

internos aos cursos/instituições e a questões externas aos estabelecimentos de ensino, 

como aspectos socioculturais e econômicos. Tais fatores, os quais se articulam, muitas 

vezes, ocorrem mutuamente (ADACHI, 2009). 

É importante ressaltar que no ensino superior tem-se constatado estreita relação 

entre a evasão escolar e o fator nível socioeconômico. A pesquisa realizada por Adachi 

(2009), na Universidade Federal de Minas Gerais, aponta que o abandono é maior em 

graduações consideradas mais fáceis de passar nos processos de seleção, que são 

caracterizadas como cursos de menor prestígio social e integram, em sua maioria, 

estudantes de nível socioeconômico e cultural desfavorecidos. O autor acrescenta que a 

pesquisa concluiu que o principal fator motivador da desistência dos estudantes relaciona-

se ao desempenho insatisfatório destes, condição desencadeada por trabalharem 

concomitantemente à faculdade ou por advirem de um processo de escolarização 

ineficiente no ensino médio. 

Assim como os demais Institutos Federais, o IFAL apresenta um elevado índice de 

evasão nos Cursos Superiores de Tecnologia, em função da dificuldade da consolidação 

da profissão de tecnólogo no país e, consequentemente dos Cursos Superiores de 

Tecnologia. Nossos Cursos de Licenciatura também apresentam índices elevados de 

evasão. Isso ocorre não somente no IFAL, como também nas outras instituições que 

atuam na formação de professores no país, devido, principalmente a baixa valorização 

dos profissionais do magistério, que não possuem, em sua maioria, salários justos e 

atrativos, nem tampouco planos de carreiras que atendam as necessidades da categoria. 

Vale salientar, como já apontado na justificativa, que a expansão e interiorização da 

Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica desde 2006 tem 

ampliado a sua oferta de vagas. No entanto, é preciso um olhar mais comprometido com 
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a qualidade do ensino, e consequentemente com a permanência e êxito dos estudantes 

que chegam à instituição. 

Nesta perspectiva Rezende (2003), nos alerta: 

Quanto mais a escola intensifica o seu raio de ação, mais ela exclui, 
apesar das políticas que visam a atenuar esse fenômeno. Nesse contexto, 
a exclusão não é apenas uma categoria do sistema e dos processos 
globais, é também uma das dimensões da experiência escolar dos 
estudantes (REZENDE, 2003, p. 29). 

Destacamos que o Plano de Desenvolvimento Institucional (2014-2018) do IFAL 

identifica a retenção e a evasão como um dos principais desafios da Instituição, nele são 

destinadas diversas ações de diagnóstico e prevenção, contidos nos seus mais diversos 

objetivos estratégicos. 

Enquanto instituição de ensino público, o IFAL recebe, em maior número, 

estudantes oriundos da rede pública de um Estado que apresenta, conforme dados do 

IDEB (2014), o índice mais baixo do Brasil nas duas etapas do ensino fundamental. Dessa 

forma, esses estudantes encontram dificuldades de constituir sua trajetória formativa com 

êxito dentro do Instituto, devido notadamente à defasagem de 

conhecimento/reconhecimento de conteúdos essenciais em Língua Portuguesa e 

Matemática, para o acompanhamento das atividades acadêmicas que perfazem sua 

formação. Como resultante desse quadro, são registrados índices consideráveis de 

retenção e evasão  nos cursos técnicos de nossa instituição. Essa situação se reproduz 

quando estendida ao ensino superior numa dimensão ampliada, pois traz consequências 

que fragilizam a permanência e o êxito dos estudantes nesse nível de ensino. 

Partindo da reflexão e dos conceitos que serviram como referencial teórico para a 

compreensão do fenômeno da retenção e evasão escolar, bem como, dos fatores que 

levam o estudante a permanecer no IFAL, construímos instrumentos para realização dos 

diagnósticos quantitativo e qualitativo, que deram base posteriormente a este Plano 

Estratégico. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GERAL: 

Diagnosticar as causas de retenção e evasão no IFAL, visando planejar e 

implementar políticas e ações administrativas e pedagógicas de modo a ampliar as 

possibilidades de permanência e êxito dos estudantes no processo educativo. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Planejar ações pedagógicas e administrativas, preventivas e corretivas, com 

vistas ao controle da retenção e a evasão no IFAL, a ser implementadas nos campi/polos. 

2) Planejar ações referentes ao desenvolvimento de uma política articulada entre 

ensino, pesquisa e extensão de combate à retenção e a evasão;  

3) Monitorar sistemicamente, por meio das diversas Pró-Reitorias, as ações 

pedagógicas e administrativas, preventivas e corretivas, planejadas e implementadas nos 

campi/polos; 

4) Elaborar e divulgar relatório anual circunstanciado, baseado nas informações 

dos campi/polos sobre retenção e evasão;   

5) Elaborar instrumentos de avaliação e diagnóstico que subsidiem as ações e 

programas que contribuem com a redução da retenção e evasão;   

6) Elaborar e executar programas de formação continuada para os profissionais do 

ensino; 

7) Promover a revisão e o redimensionamento dos planos dos cursos mediante 

avaliação sistemática, sempre que se verificar defasagem entre o perfil de conclusão do 

estudante e as exigências advindas da sociedade/setor produtivo; 

8) Criar dispositivos ou otimizar a utilização dos já existentes para a concretização 

do processo de recuperação do estudante, (recuperação paralela, reoferta, progressão, 

dentre outros); 

9) Reavaliar a organização curricular dos cursos,  a fim de se estabelecer 
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dispositivos   pedagógicos e administrativos que permitam a sua flexibilização, visando 

dentre outros aspectos a melhoria no fluxo acadêmico dos estudantes; 

 10) Criar dispositivo normativo que estabeleça critérios e prazos acadêmicos para a 

definição do que se configuram alunos retidos e /ou evadidos, etc.    

11) Planejar e realizar ações de divulgação da instituição através de eventos e 

utilizando as mais diversas mídias; 

12) Atualizar a página da PROEN no que se refere a inserção de informações 

sobre  os diversos níveis e modalidades de cursos da instituição; 

13) Consolidar a Política de acessibilidade e inclusão. 

4.2.1 AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Instituição de comissão multidisciplinar de monitoramento e avaliação do Plano 

Estratégico nos campi/polo; 

- Elaboração de um mapa diagnóstico que apresente as dificuldades de aprendizagem do 

estudante, relacionando a sua situação econômico-social, para que sejam estabelecidas 

as estratégias de acompanhamento; 

- Definição de rotina de acompanhamento a fim de promover o monitoramento da 

frequência e desempenho do estudante durante todo período letivo; 

- Implantação e consolidação de espaços coletivos de acompanhamento e avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem, para identificação dos estudantes com riscos de 

retenção e evasão, como também para a retroalimentação e possível redirecionamento 

desse processo, tais como: conselhos de classes consultivos e conselhos de classes 

deliberativos, reuniões pedagógicas por curso e área, reuniões de colegiados e NDEs; 

- Desenvolvimento de ações pedagógicas e administrativas de apoio à aprendizagem, 

com a consolidação das já existentes como: suporte de aprendizagem, monitorias, 

atendimentos individuais e coletivos pelo professor, etc. 



 
 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

 

24 

 

- Desenvolvimento de ações pedagógicas e administrativas que visem criar ou otimizar a 

utilização dos espaços físicos para realização de atividades pedagógicas e curriculares, 

tais como: laboratórios, biblioteca, salas para monitorias, suporte de aprendizagem, salas 

de estudo, quadras de esportes, etc; 

- Desenvolvimento de ações pedagógicas e administrativas que visem otimizar e 

consolidar o processo de recuperação dos estudantes, (recuperação paralela, reoferta, 

etc.) 

-Realização de ações de divulgação do campus/polos nos municípios em que se 

encontram instalados e nos circunvizinhos, através de várias estratégias e mídias, tais 

como: 

a) elaboração de material de divulgação (site, folders, panfletos,  releases); 

b) participação efetiva nos espaços disponíveis das diversas mídias da região  (rádio, 

TV, etc.), 

c) visitas aos diversos órgãos (Prefeituras, Secretarias, instituições governamentais e 

não-governamentais) ; 

d) visitas a instituições de ensino; 

e) criação de calendário/cronograma para visitas das instituições de ensino dos 

municípios ao campus. 

-Realização de um conjunto de estratégias e ações voltadas para o público interno - 

 endomarketing – para divulgação, conhecimento e reconhecimento da natureza e 

objetivos da instituição e principalmente no que se refere aos cursos ofertados, como: 

palestras, feiras, seminários, workshop, encontro de egressos etc. 

- Elaboração e execução de programas de formação continuada para os profissionais 

do ensino; 

-Apresentação dos cursos aos estudantes no início do período letivo através de 
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atividade de acolhimento com desenvolvimento de atividades, tais como: palestra 

com professores do curso, egressos e setor produtivo, etc; 

-Desenvolvimento de ações direcionadas a uma maior e melhor 

articulação/integração entre família/instituição; 

-Desenvolvimento de ações articuladas entre os diversos setores de apoio ao ensino, 

com vistas ao acompanhamento do aluno nos aspectos: pedagógico, socioeconômico 

e psicológico; 

- Consolidação ou otimização da execução das políticas de assistência estudantil; 

- Consolidação do sistema acadêmico, utilizando suas ferramentas didático-pedagógicas 

e principalmente no que se refere ao controle de frequência e desempenho acadêmico do 

estudante; 

-Desenvolvimento de estratégias para o uso pedagógico das diferentes tecnologias da 

informação e da comunicação – TV, vídeo, informática (a internet e seus mais variados 

ambientes virtuais de aprendizagem), e impressos; 

- Desenvolvimento de ações para recomposição de conteúdos, reposição da carga horária 

dos componentes curriculares e de dias letivos; 

- Elaboração de relatórios semestral e anual circunstanciado sobre o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem, contendo dados sobre retenção e evasão para ser 

encaminhado a PROEN; 

- Criação de uma base de dados com informações relacionadas aos alunos retidos e 

alunos reprovados;  

- Criação de um grupo pluri/multidisciplinar para acompanhamento aos alunos retidos e/ou 

com riscos de evasão; 
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- Realizar reuniões com as famílias dos estudantes que apresentam baixo desempenho. 

5. DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO 

O diagnóstico quantitativo que compõe o Plano Estratégico Institucional para a 

Permanência e Êxito dos Estudantes do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) foi realizado a 

partir dos dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica (SISTEC), conforme orienta a Nota Informativa nº 138/2015 

DPE/DDR/SETEC/MEC, que cita como referência a Nota Técnica nº 282/SETEC/MEC de 

09 de julho de 2015. Esse diagnóstico expressa em termos percentuais os indicadores 

Taxa de conclusão, Taxa de Evasão e Taxa de Retenção sendo imprescindível para o 

conhecimento do fluxo de estudantes na instituição. Tais indicadores exporão as 

características mensuráveis do processo ensino aprendizagem, permitindo a visualização 

de maneira clara da realidade que se pretende analisar. Além disso, auxiliará na tomada 

de decisões, subsidiando as ações de intervenção, acompanhamento, monitoramento e 

avaliação propostas pelos vários campi do Instituto Federal de Alagoas, permitindo assim 

identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas e alternativas de 

mudança. 

A atualização periódica, no mínimo anual, desses indicadores também se faz 

necessária à medida que novas ações de intervenção são propostas. É dessa maneira 

que a instituição terá condições de identificar as causas da retenção e evasão escolar, 

permitindo sua atuação de forma direcionada e preventiva, com vistas a implementação 

de políticas, ações administrativas e pedagógicas para ampliar as possibilidades de 

permanência e êxito dos estudantes, atendendo, assim, ao princípio da democratização 

do ensino. 

Desse modo, tendo como propósito a discussão acerca dos aspectos que 

envolvem a permanência e o êxito dos estudantes, elaborou-se os indicadores: Taxa de 

Evasão, Taxa de Retenção e Taxa de Conclusão, referente ao período de 2014, conforme 

descrito abaixo. 
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5.1. TAXA DE EVASÃO 

O indicador Taxa de Evasão calcula em termos percentuais o número de 

estudantes que saíram da instituição sem a obtenção de diploma pelo total de matrículas 

atendidas. Equivale ao número de discentes que tiveram sua matrícula finalizada na 

instituição, sem a conclusão do curso. Este indicador possui relação direta com a duração 

dos cursos, sendo influenciado pela taxa de crescimento das matrículas no período. Para 

a construção do referido indicador serão consideradas todas as matrículas que tiveram 

alteração de status para Evadido, Desligado ou Transferido Externo no período de 2014. 

5.2. TAXA DE RETENÇÃO 

O indicador Taxa de Retenção verifica o número percentual de estudantes retidos 

em relação ao total de matrículas atendidas. Os discentes retidos referem-se àqueles com 

matrícula ativa que não concluíram o curso no prazo previsto. Para o cálculo do Indicador 

Taxa de Retenção serão consideradas todas as matrículas que permaneceram em curso 

após a previsão de fim do ciclo de matrícula. Esse indicador evidencia o percentual 

daqueles que atrasaram a conclusão de seu curso, apresentando relação direta com a 

duração dos cursos. 

5.3 TAXA DE CONCLUSÃO 

O indicador Taxa de Conclusão mede o número percentual de estudantes que 

concluíram o curso em relação ao total de matrículas atendidas. Para a construção desse 

indicador serão consideradas todas as matrículas que tiveram alteração de status para 

concluído no período de 2014. Seu resultado possui relação direta com a duração dos 

cursos e com a quantidade de vagas ofertadas no período de análise. 

Adiante, segue-se o diagnóstico quantitativo do Plano Estratégico Institucional para 

Permanência e Êxito dos Estudantes do IFAL, consolidados nos indicadores Taxa de 

Evasão, Taxa de Retenção e Taxa de Conclusão, conforme informações disponibilizadas 
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nos quadros a seguir: 

Quadro 1 - Indicadores de Conclusão, Retenção e Evasão do Instituto Federal de 
Alagoas – IFAL, referente ao período de 2014. 

DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO - IFAL 2014 

Taxa de conclusão 1,94% 

Taxa de retenção 44,21% 

Taxa de evasão 1,78% 

Fonte: SISTEC 2014 

Os indicadores acima observados compõem uma visão geral do Instituto Federal 

de Alagoas, expressa em termos quantitativos, representados pelos dados de conclusão, 

retenção e evasão, referentes ao ano de 2014. Esses índices, por sua vez, sofreram 

significativa influência de dois principais fatores. São eles: a greve, que interfere 

negativamente no processo ensino aprendizagem; e a dificuldade de alguns campi no que 

diz respeito à atualização do status do estudante no SISTEC, no tempo requerido para a 

inserção ou alteração dos dados. 

Contudo e tendo em vista os problemas mencionados, observou-se que o índice de 

retenção do fluxo escolar apresentou uma taxa de 44,21%, sendo diretamente 

influenciado pela greve ocorrida em alguns campi, que resultou em atraso nas atividades 

acadêmicas do ano letivo de 2014. Apesar disso, o número observado é bastante 

significativo, repercutindo negativamente na vida acadêmica do estudante dentre outros 

fatores, por elevar o tempo de permanência deste mesmo estudante na instituição. O 

tempo para integralização do curso aumentado em decorrência de greves reflete de 

maneira muito relevante nos índices de evasão, visto que os estudantes acabam 

abandonando a instituição em busca de alternativas que o levem à conclusão do ensino 

médio e superior ou, por se encontrarem desmotivados para retornar à rotina de estudos 

ou, por outras causas motivadoras da retenção e evasão, também, mais adiante, 

evidenciadas nos resultados da pesquisa, por meio do diagnóstico e análise qualitativa. 

É nesse sentido, na tentativa de minimizar os índices, não somente de retenção 
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como também de evasão, que o IFAL, considerando principalmente as dificuldades que o 

estudante encontra durante o seu percurso escolar, vem empreendendo inúmeros 

esforços, a saber: acompanhamento pedagógico a estudantes e professores, atendimento 

multidisciplinar ao estudante, programa de Suporte de Aprendizagem, programas de 

monitoria e aulas de reforço, além de bolsas de ensino, pesquisa e extensão. 

Posto isso, segue-se a exposição dos indicadores para cada um dos quinze (15) 

campi do IFAL, fazendo referência inclusive aos índices de conclusão, retenção e evasão 

dos campi instalados em outubro de 2014 em consequência do processo de expansão. 

Vale salientar que os dados da EaD já estão contemplados na totalização dos indicadores 

em cada campus.           

Quadro 2 - Indicadores de Conclusão, Retenção e Evasão por Campus do 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL, referente ao período de 2014. 

DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO – IFAL CAMPI 2014 

CAMPI 
TAXA DE 

CONCLUSÃO 
TAXA DE 

RETENÇÃO 
TAXA DE 
EVASÃO 

1 CAMPUS ARAPIRACA 0% 30,01% 1,16% 

2 *CAMPUS AVANÇADO VIÇOSA 0% 0% 0,83% 

3 *CAMPUS BATALHA 0% 0% 0% 

4 *CAMPUS CORURIPE 0% 0% 0% 

5 CAMPUS MACEIÓ 1,83% 55,29% 0,42% 

6 CAMPUS MARAGOGI 0% 30,58% 7,79% 

7 CAMPUS MARECHAL DEODORO 0,32% 56,54% 3,11% 

8 CAMPUS MURICI 0% 30,77% 0,18% 

9 CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS 5,59% 40,53% 3,88% 

10 CAMPUS PENEDO 0% 23,91% 0% 

11 CAMPUS PIRANHAS 0% 20,99% 4,96% 

12 *CAMPUS RIO LARGO 0% 0% 0% 

13 CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 4,12% 8,98% 0,74% 

14 CAMPUS SÃO MIGUEL DOS 

CAMPOS 

7,21% 48,56% 0% 

15 CAMPUS SATUBA 0,39% 46,28% 1,47% 

Fonte: SISTEC 2014 

*Os Campi Avançados Viçosa, Batalha, Coruripe e Rio Largo iniciaram suas atividades em outubro de 2014, 
não apresentando assim indicadores significativos para o período analisado na pesquisa. 



 
 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

 

30 

 

Em decorrência da expansão do IFAL, alguns campi avançado (Viçosa, Batalha, 

Coruripe e Rio Largo) iniciaram suas atividades acadêmicas em outubro de 2014, 

devendo apresentar estudantes concluintes (na modalidade dos cursos técnicos de nível 

médio subsequente) somente no ano de 2016. Ainda, cita-se o descompasso entre ano 

letivo e ano civil em alguns dos campi, devido à greve que ocorreu em 2014, o que 

prolongou a permanência dos estudantes além do prazo definido para inserção dos dados 

do SISTEC, não refletindo, desse modo, no índice de conclusão. Também, verifica-se a 

dificuldade de certos campi em atualizar o status dos estudantes, prejudicando a 

apresentação dos dados no SISTEC. 

Mesmo diante a esses problemas, consideram-se relevantes os índices 

apresentados nos quadros 1 e 2, conforme mostram as taxas de retenção dos campi 

Marechal Deodoro e Maceió, que apresentaram os maiores percentuais entre os quinze 

(15) campi analisados, correspondendo respectivamente a 56,54 % e 55,29 %. Esses 

percentuais representam um exemplo da distorção entre os dados do SISTEC e a 

realidade dos campi, devido aos motivos anteriormente descritos. 

Embora os índices, na maioria dos casos, não revelem a real situação dos campi, 

verifica-se a emergencialidade no que tange à elaboração de um plano estratégico que 

contemple concomitantemente propostas de ações de prevenção para redução tanto da 

retenção quanto da evasão, já que este último também é consequência da retenção. É 

nessa perspectiva, que ações de intervenção por curso e campus são propostas, na 

tentativa de ampliar as possibilidades de permanência e êxito dos estudantes do IFAL. 

Os indicadores supracitados permitiram a mensuração dos resultados da pesquisa, 

demonstrados no diagnóstico qualitativo, contribuindo de maneira substancial para a 

proposição de ações com vistas à redução dos índices de retenção e evasão. Além de 

facilitar o planejamento das atividades de intervenção e monitorar o desempenho destas, 

os indicadores de conclusão, retenção e evasão contribuirão no sentido de fornecer o 

embasamento necessário à análise crítica configurada no diagnóstico qualitativo que será 

adiante apresentado. 
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6. DIAGNÓSTICO QUALITATIVO 

De acordo com as informações e orientações contidas na Nota Informativa 

138/DPE/DDR/SETEC/MEC e a partir do diagnóstico quantitativo realizado, a Comissão 

de Elaboração do Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos Estudantes do IFAL, 

passou a analisar os fatores de maior incidência nas causas de retenção e de evasão. 

Visando diagnosticar quanti e qualitativamente as principais causas de retenção e 

de evasão, foram elaborados questionários no Google Docs, nos quais foram listados os 

fatores que poderiam interferir tanto na evasão, quanto no desempenho dos estudantes. 

Ao analisar os dados, percebemos uma relação muito aproximada entre os fatores 

que causam a evasão e os fatores que causam a retenção, a exemplo das questões 

relacionadas às dificuldades em executar as atividades propostas pela escola e as 

relativas à realização das provas, que aparecem como relevantes nos motivos da evasão. 

Estes dialogam com a ausência de uma rotina de estudos, com a metodologia de ensino 

do professor e com o modelo de avaliação adotado, que são também considerados 

relevantes quando se questiona os fatores que levam à retenção. 

Para a análise dos dados, no que se refere às causas de retenção e de evasão, 

foram estabelecidos três eixos: Técnico-Pedagógico, Prática Social e Estrutura do 

campus. Nestes apresentamos as causas de maior incidência de retenção e evasão que 

aparecem na pesquisa realizada. 

6.1. EIXO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

Este eixo analisou os aspectos técnicos e pedagógicos que interferem no processo 

de ensino e aprendizagem do estudante e se constituem em fatores que incidem 

diretamente na retenção e evasão na instituição. 

As causas mais frequentes identificadas no eixo técnico-pedagógico, para os 

cursos presenciais, foram: falta de identificação com o curso, estudar e trabalhar, duração 

considerada longa do curso, dificuldades em executar as atividades propostas pela 

instituição e dificuldade na realização das provas. 
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De acordo com Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018) a 

organização didático-pedagógica dos cursos ofertados pelo IFAL está alicerçada em 

teorias críticas e orientadas pela liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o conhecimento científico, na perspectiva de uma 

formação cidadã, constituindo-se, dessa forma, como um dos elementos balizadores da 

efetiva participação crítica na sociedade. 

Para a consecução de proposição nesse nível é requerida uma dinâmica 

pedagógica diferenciada cuja essencialidade está na forma do professor ensinar e na 

compreensão pelo estudante de sua importância  no seu processo de aprendizagem. 

Todavia, cabe salientar que cada um dos respondentes tem uma história de vida e 

particularidades que inevitavelmente, influenciaram o processo de retenção e de evasão 

nos cursos ofertados pelo IFAL, em seus diversos níveis e modalidades. 

6.1.1. CAUSAS DA EVASÃO 

6.1.1.1. CAUSAS DA EVASÃO NOS CURSOS PRESENCIAIS 

O quadro a seguir apresenta as principais causas da evasão apontadas na 

pesquisa com estudantes dos cursos presenciais de educação básica e superior, no eixo 

Técnico-Pedagógico: 

Quadro 3 – Causas da Evasão nos Cursos Presenciais no Eixo Técnico-Pedagógico. 

CAUSAS INCIDÊNCIA 

Falta de identificação com o curso escolhido 28,6% 

Estudar e trabalhar 25,2% 

O curso era muito longo 23,5% 

Dificuldades em executar todas as atividades propostas pela escola 16,4% 

Dificuldades na realização das provas 14,3% 

Fonte: Quadro construído a partir das respostas aos questionários da pesquisa sobre retenção e evasão 
escolar no IFAL 
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 Falta de identificação com o curso escolhido 

Os dados encontrados evidenciam: para 28,6% dos discentes dos cursos 

presenciais, a falta de identificação com o curso foi uma causa que contribuiu para sua 

evasão. Compreende-se que o fato do ingressante não estar bem informado a respeito 

das reais características do curso, além das exigências próprias de uma formação 

profissional, auxiliam para a fragilidade da escolha inicial da profissão. Nesse sentido, 

alguns autores que discutem essa temática, afirmam que talvez a fragilidade da escolha 

profissional inicial seja a maior responsável pelos elevados índices de evasão no país.   

 Estudar e trabalhar (esta causa aparece tanto no eixo técnico-pedagógico 
quanto no eixo prática social) 

Um dos maiores índices de evasão escolar está relacionado às necessidades dos 

jovens trabalharem para ajudar na renda da família, fazendo com que aumente cada vez 

mais o número de estudantes que abandonam as salas de aula. 

Com o percentual de 25,2% identifica-se que trabalhar concomitantemente ao 

estudo representa uma relevante causa da evasão escolar no IFAL. Nos campi Rio Largo, 

Murici, Piranhas, São Miguel dos Campos e Viçosa, tal evidência aparece com maior 

significância, representando respectivamente 20%, 24%, 34%, 50% e 100% dos 

estudantes pesquisados. 

Os campi Rio Largo, São Miguel dos Campos e Viçosa ofertam apenas cursos na 

modalidade subsequente. Neste sentido, é comum que os estudantes exerçam atividades 

profissionais concomitantes aos estudos, visto serem em sua maioria adultos. 

Devido à dificuldade socioeconômica da maior parte dos estudantes, mostra-se 

presente a exigência dos mesmos em exercerem uma atividade remunerada com o intuito 

de complementarem a renda familiar. 

Cabe ainda ressaltar que é comum há muitos estudantes o exercício do trabalho 

não remunerado, o qual igualmente torna-se um obstáculo para a permanência do 

estudante na instituição. Muitos deles precisam ajudar sua família inserindo-se nas mais 

diversas áreas do setor produtivo (agricultura e pecuária de subsistência, pequenos 
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comércios, setor de serviços, subempregos), além do apoio às atividades domésticas.  

 Duração do curso 

Para 23,5% dos respondentes da pesquisa, a duração do curso, considerada 

longa, contribui para o desencadeamento da evasão.  A falta de renda familiar e a 

consequente necessidade de trabalhar, aliada à duração dos cursos (em média de quatro 

anos), faz com que o estudante abandone a instituição. No caso dos cursos técnicos de 

nível médio, constatou-se que a evasão pode acontecer também pela duração do curso 

de 4 anos e o anseio em atender uma expectativa socialmente construída que determina 

o ingresso do estudante no ensino superior, diferentemente do ensino propedêutico 

ofertado em 3 anos. Isso faz com que o estudante se desmotive ou deixe o curso devido a 

aprovação em instituições de ensino superior. Em se tratando dos cursos de graduação, a 

organização acadêmica pode fazer com que a duração do mesmo seja ainda maior. Seja 

por uma organização curricular engessada com pré-requisitos, seja pela dificuldade de 

lançar mão de alguns dispositivos que possibilitem a melhoria do fluxo em seu itinerário 

formativo. Dessa forma, o estudante acaba desestimulado por não conseguir seguir o 

fluxo regular e, por vezes, abandona o curso. 

 Dificuldades em executar as atividades propostas pela instituição 

Nos níveis de educação básica e superior presencial, a dificuldade dos estudantes 

em acompanhar as atividades propostas pela instituição foi de 16,4%. Os conteúdos 

ministrados e as atividades solicitadas, sobretudo, nos primeiros períodos letivos, 

evidenciam um considerável número de evasão, nessa etapa do curso. Os estudantes 

fazem referência à dificuldade em realizar as atividades escolares/acadêmicas, pois 

exigem novos hábitos de estudo e de compreensão do conteúdo. Faz-se necessário que 

o IFAL esteja preparado para receber a diversidade de ingressantes em seus mais 

variados campi, abrindo a discussão acerca do papel do docente em relação à 

compreensão da origem dos estudantes de diferentes contextos socioeconômicos e por 
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consequência com desempenho acadêmico/escolar também distinto. 

 Dificuldade na realização das provas (esta causa aparece tanto para a evasão 

quanto para a retenção) 

Como aponta nosso Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI), a avaliação 

apresenta-se como uma das questões mais controversas no processo de ensino 

aprendizagem, isto porque comumente avaliamos, considerando sempre a realidade 

como algo objetivo e estável. Nesse enfoque, a avaliação assume a finalidade de 

proporcionar uma visão retrospectiva e/ou pontual sobre a aprendizagem e medir o que 

foi aprendido, legitimando a função de: recapitulação (armazenamento) e seleção social 

(promoção do estudante). 

A avaliação da aprendizagem escolar deve ser pensada enquanto ação de 

transformação e de promoção social dos estudantes. Por isso, exige constante reflexão a 

respeito de que e de quem ela está a serviço. O processo avaliativo é, antes de tudo, uma 

questão política, uma vez que reflete determinada concepção de homem, de educação e 

de sociedade (PDI 2014-2018). 

Na pesquisa, 14,3% dos respondentes apontam a dificuldade na realização das 

provas como uma das causas da retenção/evasão. Inevitavelmente, a formação do 

professor e a metodologia de ensino incidem diretamente no seu modelo de avaliação, o 

que pode provocar esses fenômenos. Cabe destacar que a retenção traz fragilidades para 

todos os atores envolvidos, pois além do desperdício de recursos públicos investidos, 

também contribui para que os estudantes retidos percam o estímulo e a autoestima, 

evoluindo para a evasão. 

6.1.1.2. CAUSAS DA EVASÃO NOS CURSOS A DISTÂNCIA 

Os quadros 4 e 5, apresentam as principais causas da evasão apontadas na 

pesquisa com estudantes dos cursos a distância de educação básica e superior, no eixo 

Técnico-Pedagógico: 
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Quadro 4 – Causas da Evasão na Realização dos Cursos Técnicos Subsequentes a 
Distância no Eixo Técnico-Pedagógico  

CAUSAS ÍNCIDÊNCIA 

Falta de Computador 29,4% 

Estudar em dois cursos 23,5 % 

Tempo curto para dedicação ao estudo da disciplina e empenho nos 
estudos 

17,6% 

Dificuldade de Transporte 17,6% 

Falta de Internet 11,8% 

Fonte: Quadro construído a partir das respostas aos questionários da pesquisa sobre evasão escolar no 
IFAL 

Em relação aos Cursos Técnicos Subsequentes de nível médio, pertencentes ao 

conjunto de ofertas de cursos de formação inicial em serviço para funcionários dos 

sistemas públicos de ensino - ProFuncionário, percebeu-se que o perfil específico dos 

estudantes destes cursos, praticamente uniformizou as respostas solicitadas no 

questionário de evasão, mesmo em cursos diferentes quais sejam: falta de computador, 

estudar em dois cursos, tempo curto para dedicação ao estudo da disciplina e empenho 

nos estudos, dificuldade de transporte e falta de Internet, conforme quadro acima. 

 

 Falta de computador 

A pesquisa apresentou que 29,4% dos respondentes tem dificuldade de acesso a um 

computador para a realização das atividades propostas em seus cursos. O perfil 

socioeconômico da maioria dos estudantes deste nível de formação ratifica a dificuldade 

apresentada por alguns grupos em adquirir um computador pessoal, o não convívio  com 

essa ferramenta tecnológica, se constitui em uma dificuldade complementar para a 

permanência com êxito no processo de aprendizagem.               

 Estudar em dois cursos  

A pesquisa aponta que 23,5% dos respondentes estudam em dois cursos. Essa 

assertiva aparece nas análises nos cursos técnicos subsequentes e superiores, e está 



 
 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

 

37 

 

relacionada à necessidade de formação no sentido de obter qualificação que possibilite 

mais oportunidades para aqueles que buscam os dois níveis de ensino. Observou-se que 

esta situação aparece com mais incidência nos cursos da área da Educação. 

 Tempo curto para dedicação ao estudo da disciplina e empenho nos estudos  

O pouco tempo para dedicar as tarefas e compromissos com os cursos também é 

apontado como uma das causas da evasão na EaD. A flexibilização de horários com 

autonomia para administrar seu tempo e local para estudar, pode ser uma desvantagem 

para quem não consegue estabelecer rotina de estudo e regras para uma organização 

disciplinada, uma vez que é necessário o estudante dispor, em média, de 12 a 15 horas 

de estudos semanais. 

Constata-se também a correlação direta deste item com outro apontado na pesquisa 

que é o fato do estudante estudar e trabalhar, tendo assim que organizar seu tempo entre 

as duas atividades, o que pode dificultar o prosseguimento do curso. 

 Dificuldade de transporte (esta causa aparece tanto nos cursos subsequentes 

quanto nos cursos superiores) 

Nos cursos a distância na forma subsequente, 17,6% dos estudantes indicam a 

dificuldade de transporte como uma das causas da evasão, devido a realização de 

momentos presenciais obrigatórios nos polos. Esta dificuldade de locomoção é acentuada 

pelas condições financeiras do estudante que necessita pagar o transporte, uma vez que 

a EaD não é contemplada com o Pnaes (Plano Nacional de Assistência Estudantil). 

 Falta de internet  

O acesso parcial ou inexistente de internet nos municípios, representa para 11,8% dos 

respondentes uma das causas da evasão. Esta ferramenta é fundamental para e 

efetividade do ensino a distância. A inacessibilidade compromete a interação virtual e 

contribui para o desestímulo do estudante e, por vezes, a ineficácia do processo de 



 
 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

 

38 

 

ensino e aprendizagem afastando-o da formação pretendida. 

Quadro 5 – Causas da Evasão na Realização dos Cursos Superiores à Distância no 
Eixo Técnico-Pedagógico 

CAUSAS INCIDÊNCIA 

Dificuldade em comparecer aos momentos presenciais dos cursos 31,8% 

Condições precárias em alguns polos 28,8% 

Dificuldade com transporte  27,3% 

Pouco tempo para se dedicar aos estudos 25,8% 

Dificuldades de acesso aos recursos tecnológicos   18,2% 

Fonte: Quadro construído a partir das respostas aos questionários da pesquisa sobre evasão escolar no 
IFAL, na EaD. 
 

Em se tratando da Educação a Distância, nos cursos superiores, os itens mais 

frequentes apontados na pesquisa foram: a dificuldade em comparecer aos momentos 

presenciais dos cursos, condições precárias nos polos, dificuldade com transporte para ir 

aos polos, pouco tempo para se dedicar aos estudos, dificuldades de acesso aos recursos 

tecnológicos e a falta de acompanhamento do professor, conforme quadro acima. 

 Dificuldade em comparecer aos momentos presenciais dos cursos  

Nos cursos a distância, a pesquisa apontou que 31,8% dos estudantes dos cursos 

superiores estão na faixa etária de 31 a 40 anos, que trabalham e estudam.  Esse dado é 

relevante, comprovando que a EAD é, prioritariamente, para aqueles estudantes que não 

têm condições de frequentar os cursos regulares, e vê na educação online uma 

alternativa para prosseguir nos seus estudos, em virtude das exigências do setor 

produtivo de profissionais qualificados. A dificuldade em comparecer aos momentos 

presenciais apontada na pesquisa é justificada por este perfil do estudante. 

 Condições precárias em alguns polos 

A pesquisa comprova que 28,8% dos estudantes apontam como uma das 
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prováveis causas para o abandono dos cursos as condições precárias em alguns polos. 

Dentre os polos presenciais do IFAL, os de dominialidade dos municípios, em alguns 

casos, possuem estrutura deficitária, com salas de aulas pequenas, pouco iluminadas, 

bibliotecas com acervo insuficiente e espaço de convivência dividido entre outras 

instituições, que também ofertam cursos a distância no mesmo ambiente. Os polos que 

funcionam nos próprios Campi da instituição apresentam infraestrutura física e de 

equipamentos adequados, onde o aluno dispõe de condições necessárias ao 

desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

 Dificuldade com transporte  

Nos cursos a distância, 27% dos estudantes indicam a dificuldade de transporte 

como uma das causas da evasão, devido a realização de momentos presenciais 

obrigatórios nos polos. Esta dificuldade de locomoção é acentuada pelas condições 

financeiras do estudante que necessita pagar o transporte, uma vez que a EaD não é 

contemplada com o Pnaes (Plano Nacional de Assistência Estudantil). 

 Pouco tempo para se dedicar aos estudos  

O pouco tempo para dedicar as tarefas e compromissos com os cursos também é 

apontado por 25,8% dos respondentes como uma das causas da evasão na EaD. A 

flexibilização de horários com autonomia para administrar seu tempo e local para estudar, 

pode ser uma desvantagem para quem não consegue estabelecer rotina de estudo e 

regras para uma organização disciplinada, uma vez que é necessário o estudante dispor, 

em média, de 12 a 15 horas de estudos semanais. 

Constata-se também a correlação direta deste item com outro apontado na 

pesquisa que é o fato do estudante estudar e trabalhar, tendo assim que organizar seu 

tempo entre as duas atividades, o que pode dificultar o prosseguimento do curso. 
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 Dificuldades de acesso aos recursos tecnológicos   

Destaca-se que 18,2% dos respondentes da pesquisa indicam ter problemas 

relacionados às dificuldades de acesso aos recursos tecnológicos e não terem 

familiaridade com os recursos midiáticos. 

 Outro ponto a ser considerado é que muitos estudantes não tem acesso à Internet de 

qualidade em seus municípios, condição mínima para conectar-se e navegar no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem - AVA de seus cursos. 

6.1.2. CAUSAS DA RETENÇÃO 

O quadro a seguir apresenta as principais causas da retenção apontadas na 

pesquisa com estudantes dos cursos presenciais de educação básica e superior, no eixo 

Técnico-Pedagógico: 

Quadro 6 – Causas da Retenção na Realização dos Cursos Presenciais no Eixo 
Técnico-Pedagógico  

CAUSAS ÍNCIDÊNCIA 

Dificuldade de aprendizagem 59,5% 

Metodologia de ensino do professor 41,2% 

Greve de servidores 38,9% 

Ausência de uma Rotina de Estudos 38,2% 

Dificuldade relativa à formação anterior 32,1% 

Dificuldade com modelo de avaliação adotado 28,9% 

Fonte: Quadro construído a partir das respostas aos questionários da pesquisa sobre retenção escolar no 
IFAL 

 Dificuldade de aprendizagem 

Dentre as causas de retenção 59,5% dos respondentes apresentaram a dificuldade 

de aprendizagem como um fator que impede o percurso escolar regular dos estudantes 

que não estão no mesmo nível de conhecimento dos demais. Sabe-se que os fatores 
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intervenientes no processo de ensino e aprendizagem são complexos e que não é 

possível destacar um elemento como sendo determinante da insuficiência da mesma. No 

entanto, para uma instituição de ensino, é um fator de extrema preocupação, pois se 

entende que a responsabilidade pela dificuldade de aprendizagem e consequente 

retenção, não está restrita ao estudante, mas que se trata de um fenômeno que pode 

envolver, dentre outros fatores, a insuficiente estrutura de apoio ao ensino e professores 

despreparados para oferta de determinadas disciplinas. Cabe à instituição oferecer 

atividades de apoio pedagógico aos estudantes com dificuldade de desempenho, para 

que essas dificuldades sejam minimizadas. 

 Metodologia de ensino do professor 

A metodologia de ensino do professor foi apontada como um dos fatores 

determinantes da retenção por 41,2% e está intimamente relacionada à dimensão 

formativa do mesmo. Apesar de ingressar na instituição já com a titulação de pós-

graduado, percebe-se que a ausência de formação pedagógica de parte dos professores 

da instituição é uma situação que precisa de atenção especial da gestão. Nesse sentido o 

Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Docência da Educação Profissional já 

foi aprovado e está em vias de execução. Outra ação institucional, com o mesmo objetivo, 

vem sendo empreendida. Trata-se da elaboração do Plano Institucional de Formação de 

Profissionais do Ensino. 

 Greve de servidores (esta causa aparece tanto no eixo técnico-pedagógico 

quanto no eixo prática social) 

Mesmo reconhecendo o direito constitucional à greve, não se pode omitir que a 

paralisação dos servidores tem causado, na maioria das vezes, desmotivação nos 

estudantes por promover descontinuidade no tempo determinado para a conclusão do 

curso, quebra da rotina de estudos, descompasso entre o ano civil e o ano letivo. Outro 

fator que merece destaque é a saída, de uma parcela, de estudantes da instituição para 
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escolas da rede de ensino pública local ou privada, como forma de amenizar os efeitos 

que a paralisação causa no itinerário acadêmico. 

 Ausência de uma rotina de estudos 

A ausência de uma rotina de estudos representa uma das causas de retenção para 

38,2% dos respondentes da pesquisa. Considera-se um percentual significativo de 

estudantes que não se adaptam à rotina de estudos que a instituição exige. No IFAL, a 1ª 

série é a que apresenta o maior índice de estudantes retidos, devido, na maioria das 

vezes, à formação escolar anterior fragilizada por processos político-pedagógicos 

excludentes. Esse dado permite inferir que há um problema de fluxo ao longo do ensino 

fundamental, que dificulta a conclusão com êxito dessa etapa da educação básica e o 

sucesso na continuidade dos estudos.   A ausência de esforço individual do estudante 

aliado à motivação externa, a exemplo de metodologias de ensino exercidas por 

professores, pode colaborar para a adaptação ou não de uma rotina de estudos que 

contribua para a retenção e evolua para a evasão. 

 Dificuldade relativa à formação anterior 

Sobre a dificuldade relativa à formação anterior, identificou-se que 32,1% 

afirmaram ser esse um fator que contribui para a retenção. Cabe destacar que as 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes nos diversos níveis e modalidades de 

educação podem estar vinculadas a uma série de motivos, inclusive à fragilidade 

formativa anterior ao seu ingresso no IFAL. Nesse sentido, é imprescindível desenvolver 

ações que atendam a esses estudantes com dificuldades originadas de sua formação 

anterior, de modo a identificar, seus conhecimentos prévios e empreender ações que 

possam auxiliá-los na construção de uma trajetória formativa exitosa. Por outro lado, 

entende-se que a formação dos professores e a infraestrutura institucional contribuem 

efetivamente para esse processo, desde que articuladas com um conjunto de atividades 

que propiciem o envolvimento dos estudantes com o ensino. 
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 Dificuldade com modelo de avaliação adotado (esta causa aparece tanto na 

evasão quanto na retenção) 

Os processos de avaliação aos quais os estudantes são submetidos foram 

apontados por 28,9% dos respondentes, como uma das causas da retenção. 

Inevitavelmente, a formação do professor e metodologia de ensino incidem diretamente 

no modelo de avaliação adotado institucionalmente podem provocar a retenção. Cabe 

destacar que a retenção traz fragilidades para todos os atores envolvidos, pois além do 

desperdício de recursos públicos investidos, também contribui para que os estudantes 

retidos percam o estímulo e a autoestima, evoluindo para a evasão.   

6.2. EIXO PRÁTICA SOCIAL 

Este eixo analisou os aspectos socioeconômicos e as relações sociais que se 

estabelecem no âmbito da instituição os quais interferem no processo de ensino e 

aprendizagem do estudante constituindo-se em fatores que incidem diretamente na 

retenção e evasão no IFAL. 

Aliado a fatores socioeconômicos desfavoráveis, os estudantes se deparam com a 

complexidade das relações interpessoais que se estabelecem no contexto institucional. 

Compreende-se que é na interação entre os diversos atores que atuam no processo de 

ensino e aprendizagem é que se dá a construção coletiva do conhecimento. Sob essa 

ótica, os envolvidos nesse processo trocam experiência e dividem saberes necessários ao 

desenvolvimento da autonomia da aprendizagem. 

Os fatores mais frequentes identificados no Eixo Prática Social foram: greve, 

trabalhar e estudar, transporte, dificuldades financeiras e distância da família. 

6.2.1. CAUSAS DA EVASÃO 

O quadro a seguir apresenta as principais causas da evasão apontadas na 
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pesquisa com estudantes dos cursos presenciais de educação básica e superior, no eixo 

Prática Social: 

Quadro 7 – Causas da Evasão nos Cursos Presenciais no Eixo Prática Social 

CAUSAS ÍNCIDÊNCIA 

Greve(s) 42,9% 

Trabalhar e estudar 33,6% 

Dificuldades com o transporte 21,4% 

Dificuldades financeiras 17,6% 

Distância da família 8,4% 

Fonte: Quadro construído a partir das respostas aos questionários da pesquisa sobre evasão escolar no 
IFAL. 

 Greve (esta causa aparece tanto no eixo técnico-pedagógico quanto no eixo 

prática social) 

Mesmo reconhecendo o direito constitucional à greve, não se pode omitir que a 

paralisação dos servidores tem causado, na maioria das vezes, desmotivação nos 

estudantes por promover descontinuidade no tempo determinado para a conclusão do 

curso, quebra da rotina de estudos, descompasso entre o ano civil e o ano letivo. Para 

42,9% dos respondentes, a greve foi considerada causa relevante para a evasão. Outro 

fator que merece destaque é a saída, de uma parcela, de estudantes da instituição para 

escolas da rede de ensino pública local ou privada, como forma de amenizar os efeitos 

que a paralisação causa no itinerário acadêmico. 

 Trabalhar e estudar (este fator aparece tanto no eixo técnico-pedagógico 

quanto no eixo prática social) 

Um dos maiores índices de evasão escolar está relacionado às necessidades dos 

jovens trabalharem para ajudar na renda da família, fazendo com que aumente cada vez 

mais o número de estudantes que abandonam as salas de aula. 

Com o percentual de 33,6%, identifica-se o fato de trabalhar concomitantemente ao 
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estudo como uma relevante causa da evasão escolar no IFAL. Nos campi Rio Largo, 

Murici, Piranhas, São Miguel dos Campos e Viçosa, tal evidência apresenta-se com maior 

significância, representando respectivamente 20%, 24%, 34%, 50% e 100% dos 

estudantes pesquisados. 

Os campi Rio Largo, São Miguel dos Campos e Viçosa ofertam apenas cursos na 

modalidade subsequente. Neste sentido, é comum que os estudantes exerçam atividades 

profissionais concomitantes aos estudos, visto serem em sua maioria adultos. 

Devido à dificuldade socioeconômica da maior parte dos estudantes, mostra-se 

presente a exigência dos mesmos em exercerem uma atividade remunerada com o intuito 

de complementarem a renda familiar. 

Cabe ainda ressaltar que é comum há muitos estudantes o exercício do trabalho 

não remunerado, o qual igualmente torna-se um obstrutor da permanência do estudante 

na escola. Muitos estudantes precisam ajudar sua família inserindo-se nas mais diversas 

áreas do setor produtivo (agricultura e pecuária de subsistência, pequenos comércios, 

setor de serviços, subempregos), além do apoio às atividades domésticas. Essa situação 

é vinculada a muitos obstáculos, considerados, na maioria das vezes, intransponíveis 

para milhares de jovens que se afastam da escola e não concluem a educação básica. 

Também nos cursos a distância a pesquisa apontou que 36,4% dos estudantes dos 

cursos Superiores e 58,8% dos estudantes dos cursos Técnicos Subsequentes estão na 

faixa etária de 31 a 40 anos, e que trabalham e estudam. Ainda nos Cursos Técnicos 

Subsequentes a distância 41,2% dos estudantes estão na faixa etária dos 41 aos 50 

anos, parcela significativa de estudantes que refletem um público já em vias de 

aposentadoria e que procuram a formação visando, também a progressão funcional e 

financeira. 

Essa informação é relevante comprovando que os cursos EAD são, 

prioritariamente, para aqueles que não têm condições de frequentar os cursos regulares, 

um adulto que busca atender ao mundo do trabalho e que vê na educação online uma 

alternativa para prosseguir nos seus estudos porque sabem que a competitividade do 
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setor produtivo exige, cada vez mais, profissionais qualificados. A dificuldade em 

comparecer aos momentos presencias apontada na pesquisa é justificada por este perfil 

do estudante. 

 Dificuldades com o transporte 

É uma realidade dos estudantes do Instituto Federal de Alagoas - IFAL serem 

originários de municípios circunvizinhos ou mesmo povoados distantes da instituição, o 

que dificulta de maneira significativa o seu acesso ao campus. 

      Com o percentual de 21,4%, identifica-se a dificuldade de transporte como uma 

relevante causa da evasão escolar, tanto nos cursos presenciais quanto nos cursos a 

distância do IFAL. Nos campi Rio Largo, São Miguel dos Campos e Maragogi, tal 

evidência apresenta-se com maior significância, representando respectivamente 20%, 

22% e 27% dos estudantes pesquisados. Apesar de a instituição realizar parcerias com as 

prefeituras e também desenvolver ações de assistência ao estudante, a fim de que o 

transporte público possa facilitar o acesso deste ao campus, muitas vezes, não é o 

suficiente ou mesmo não existe regularidade em tal prestação de serviço, necessitando de 

intervenções mais efetivas para solução de tal problemática. 

Nos cursos a distância, os estudantes apontam a dificuldade de transporte como 

uma das causas da evasão, visto que nos Projetos Pedagógicos dos Cursos se 

estabelecem a realização de momentos presenciais obrigatórios nos polos. 

Neste aspecto, verifica-se que 27% dos respondentes dos Cursos Superiores e 

17,6% dos Cursos Técnicos Subsequentes apontam a dificuldade de transporte (para 

esses momentos) como obstáculo a sua permanência. O ensino a distância tem atendido 

estudantes de lugares distantes dos grandes centros de ensino, que, muito provavelmente 

sem a EaD não teriam condições de participar presencialmente do processo ensino-

aprendizagem devido a localização de suas moradias. Além disso, em alguns casos a 

falta de convênios com as prefeituras municipais faz com que o deslocamento até o Polo 

também se torne um investimento dispendioso aos estudantes. 
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 Dificuldades financeiras 

As dificuldades financeiras interferem diretamente na permanência do estudante na 

escola. Ausência de condições básicas de acesso à alimentação, à saúde, ao transporte, 

dentre outras, são fatores determinantes a não conclusão com êxito do ensino básico e 

superior por parte dos estudantes. 

Com o percentual de 17,6% dos estudantes respondentes no IFAL, evidencia-se a 

dificuldade financeira como significativa na incidência da evasão escolar. Nos campi 

Piranhas, Palmeira dos Índios, Murici e Satuba, tal problemática mostrou-se de maneira 

mais evidente, apresentando respectivamente, 11%, 13%, 17% e 31%. 

Apesar da Assistência Estudantil do IFAL assistir financeiramente a uma 

significativa parcela de estudantes, a fim de favorecer a sua permanência na Instituição, 

em muitos casos, não é o suficiente para atender a necessidade total de cada um. Desta 

forma, faz-se necessária a preocupação constante com programas de apoio 

socioeconômico, com o intuito de evitar que a evasão passe a ser uma alternativa para 

este estudante. 

   Distância da família 

A distância da residência familiar para o Campus constitui-se num dos motivos de 

evasão apontado por 8,4% dos respondentes da pesquisa. É notório que o fato de estar 

distante da família fragiliza a manutenção do estudante na instituição, na maioria das 

vezes, quando este precisa submeter-se ao convívio em um ambiente com diferentes 

modos valorativos e percepções culturais. No campus Satuba o motivo referido 

representou 18% da amostra pesquisada. Ressalta-se a particularidade deste Campus 

em ser o único da instituição a possuir residência estudantil e cursos em tempo integral, 

provocando maior afastamento do seio familiar. 
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6.2.2. CAUSAS DA RETENÇÃO 

O quadro a seguir apresenta as principais causas da retenção apontadas na 

pesquisa com estudantes dos cursos presenciais de educação básica e superior, no eixo 

Prática Social: 

Quadro 8 – Causas da Retenção nos Cursos Presenciais no Eixo Prática Social 

CAUSAS INCIDÊNCIA 

Greve de servidores 38,9% 

Relação professor-aluno 29,7% 

Problemas na família 26,8% 

Dificuldade de permanência no contraturno 25,2% 

Dificuldade de acesso ao transporte 24,4% 

Ausência de programas institucionais de apoio ao aprendizado 19,1% 

Fonte: Quadro construído a partir das respostas aos questionários da pesquisa sobre retenção escolar no 

IFAL 

 Greve de servidores (esta causa aparece tanto no eixo técnico-pedagógico 

quanto no eixo prática social no que se refere à retenção e à evasão) 

Mesmo reconhecendo o direito constitucional à greve, não se pode omitir que a 

paralisação dos servidores tem causado, na maioria das vezes, desmotivação nos 

estudantes por promover descontinuidade no tempo determinado para a conclusão do 

curso, quebra da rotina de estudos, descompasso entre o ano civil e o ano letivo. Outro 

fator que merece destaque é a saída, de uma parcela, de estudantes da instituição para 

escolas da rede de ensino pública local ou privada, como forma de amenizar os efeitos 

que a paralisação causa no itinerário acadêmico. 

 Relação professor-aluno 

   A pesquisa aponta que 29,7% dos estudantes considera a relação professor-aluno 

como uma das principais causas de retenção.  É imprescindível que o professor esteja 
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predisposto a conhecer a realidade dos estudantes respeitando as diferenças individuais 

e criando um clima favorável ao acolhimento, identificando os interesses, acreditando no 

êxito do processo de ensino aprendizagem, tendo o diálogo como base dessa relação. 

  Logo, a relação entre professor e aluno depende, fundamentalmente, do clima 

estabelecido pelo professor, de sua capacidade de ouvir, refletir e discutir o nível de 

compreensão dos estudantes e da interação entre o seu conhecimento e o deles. 

 Problemas na família 

  Verifica-se que os problemas na família representaram 26,8% das respostas dos 

estudantes quanto aos motivos de retenção escolar. Nesse sentido, cabe a instituição 

estabelecer um vínculo mais próximo com as famílias, no sentido de promover o 

acompanhamento da vida acadêmica dos estudantes, oferecendo serviços, quando 

necessário, por meio de ações multidisciplinares dos diversos setores de apoio ao ensino, 

a exemplo da  psicologia, serviço social, pedagogia e outros, que possibilitem o bem estar 

físico, social e emocional, concebendo o estudante de maneira integral. 

 Dificuldade de permanência no contraturno 

  Dentre os estudantes pesquisados, 25,2% apontaram a dificuldade de permanência 

no contraturno como um fator relevante para a superação do seu baixo desempenho 

acadêmico. Esse fator inviabiliza a sua participação nas atividades de apoio ao 

aprendizado como monitoria, suporte de aprendizagem e outros programas institucionais 

essenciais para o bom desempenho nas atividades acadêmicas e na progressão em seu 

curso. 

  Ressalta-se que a carência de infraestrutura de alguns campi, como: ausência de 

refeitório e de salas de aula disponíveis, dentre outras, colabora para a não permanência 

do estudante no contraturno.   
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 Dificuldade de acesso ao transporte 

  Em relação a dificuldade de transporte, identificou-se que 24,4% dos estudantes 

pesquisados apontaram este item como causa da sua retenção. Um dado da pesquisa 

complementar a esta questão foi o indicativo de que 51,1% dos estudantes não residem 

na mesma cidade em que estudam. 

  Além da distância geográfica, existem muitos estudantes que residem na zona rural 

do município onde o Campus está inserido, em que há escassez de transporte público. 

Outro fator agravante é que em Alagoas há uma dificuldade muito grande de 

disponibilização de transporte escolar por parte das prefeituras, sendo esta, muitas vezes, 

a única forma de acesso à Instituição pelo estudante. 

 Ausência de programas institucionais de apoio ao aprendizado 

  Embora se constitua em uma das políticas da Pró-Reitoria de Ensino alguns 

programas de apoio à aprendizagem, a exemplo de monitorias, suporte de aprendizagem, 

nivelamento, atendimento individual e em grupo ao estudante, estes não se mostram 

suficientes para minimizar, na sua totalidade, as causas da retenção. 

  Para 19,1% dos respondentes, este fator colabora na não superação das 

dificuldades de aprendizagem apresentadas no decorrer do itinerário formativo, 

impossibilitando a conclusão com êxito dos seus estudos. 

6.3. EIXO ESTRUTURA DO CAMPUS 

 Este eixo analisou os aspectos estruturais nas dimensões física e humana que 

interferem na qualidade do ensino e da aprendizagem. Mesmo reconhecendo a qualidade 

do ensino ofertado no IFAL, constata-se que os problemas de ordem estrutural e de 

recursos humanos, necessários ao desenvolvimento das atividades educacionais, 

comprometem a permanência e o êxito dos nossos estudantes. Na pesquisa ficou 

evidenciada a necessidade de uma estrutura mínima de campus que possibilite aos 
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mesmos a oportunidade de uma formação profissional de qualidade social, conforme 

aponta a nossa missão institucional. 

 Esta realidade em alguns campi da expansão 2010 e nos da expansão 2014 são mais 

evidentes devido a seu funcionamento em instalações provisórias que apresentam déficit 

de estrutura física e reduzido quadro de profissionais, inviabilizando na maioria das vezes 

o bom desenvolvimento das atividades curriculares. Embora tenha havido uma grande 

expansão da rede federal, observa-se o descompasso entre esta e a contratação de 

pessoal para o funcionamento eficaz de suas ações. 

6.3.1. CAUSAS DA RETENÇÃO E DA EVASÃO  

 Conforme apontado pelo TCU em seu RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL 

EM AÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA (2012), a nossa pesquisa também identificou carências de pessoal, em 

alguns casos a ausência de formação pedagógica dos docentes, formação continuada 

dos servidores, bem como carências estruturais quanto à disponibilidade de bibliotecas, 

computadores, salas de aula e laboratórios, de acordo com o quadro abaixo: 

Quadro 9 – Causas da Retenção e da Evasão nos Cursos Presenciais no Eixo 
Estrutura Do Campus 

CAUSAS ÍNCIDÊNCIA 

Espaços precários ou inexistentes (laboratório, salas de aula, auditório, quadra 
esportiva, área de convivência, bebedouros, cantina) 

46,2% 

Estrutura de apoio ao ensino deficitário (laboratório, biblioteca, sala de estudos 
complementares, entre outros) 

24,4% 

Falta de professores para algumas matérias 22,7% 

Dificuldade de acesso a Recursos Tecnológicos (computadores, internet, etc..) 17,6% 

Acessibilidade (ex.: acesso e deslocamento para pessoas com deficiência) 13,9% 

Fonte: Quadro construído a partir das respostas aos questionários da pesquisa sobre retenção escolar no 
IFAL. 
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 Espaços precários ou inexistentes 

Embora a instituição continue realizando a implantação de novos laboratórios de 

ensino, contemplando os novos cursos, bem como adquirindo diversos equipamentos e 

materiais para os laboratórios já existentes, promovendo a modernização desses e, 

consequentemente, a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, além de um plano 

de aquisição de acervo, ainda é deficitário os espaços destinados para o desenvolvimento 

de atividades pedagógicas e curriculares tais como: salas, laboratórios, bibliotecas, 

espaços para atividades esportivas, áreas de convivência, etc. 

 Estrutura de apoio ao ensino deficitária (laboratório, biblioteca, sala de 

estudos complementares, entre outros) 

Em se tratando da retenção 24,4% dos respondentes consideraram a estrutura de 

apoio ao ensino deficitária (laboratório, biblioteca, sala de estudos complementares, entre 

outros) como causa determinante, relevante e muito relevante para o desencadeamento 

do processo de retenção escolar, confirmando os dados coletados mediante a pesquisa 

da evasão. Conforme apontado anteriormente, no que se refere às causas da evasão, 

este item constata que embora a instituição continue realizando a implantação de novos 

laboratórios de ensino, contemplando os novos cursos, bem como adquirindo diversos 

equipamentos e materiais para os laboratórios já existentes, promovendo a modernização 

desses e, consequentemente, a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, além 

de um plano de aquisição de acervo, ainda é deficitário os espaços destinados para o 

desenvolvimento de atividades pedagógicas e curriculares tais como: salas, laboratórios, 

bibliotecas, espaços para atividades esportivas, áreas de convivência, 

 Falta de professores para algumas matérias 

Foi apontado por 22,7% dos respondentes que a falta de professores para algumas 

matérias é um dos fatores que inviabiliza a permanência do estudante e a conclusão com 

êxito na instituição. É sabido que a necessidade de professores é suprida através da 
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realização de concurso público. No entanto, vale salientar que o processo de ampliação 

do corpo docente continua ocorrendo, com a liberação pelo Governo Federal de novas 

vagas para nomeação de professores, contudo em um ritmo abaixo do esperado, devido a 

dificuldade de liberação de novos códigos de vagas para realização de concurso público. 

 Dificuldades de acesso aos recursos tecnológicos 

Mesmo com a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI do 

IFAL, que contou com representantes de todos os campi e das diversas Pró-Reitorias, 

para planejar as políticas do Instituto no que diz respeito à Tecnologia da Informação e da 

Comunicação, bem como a aquisição de serviços e bens e o Comitê de Tecnologia da 

Informação – CTI. Além destas tecnologias, os estudantes, especialmente dos campi da 

expansão, se deparam, na maioria das vezes, com a dificuldade de acesso aos recursos 

tecnológicos específicos dos seus cursos e áreas, essenciais à sua formação. 

 Acessibilidade 

A acessibilidade dos estudantes e servidores a seus campi constitui-se num dos 

fatores, segundo a pesquisa, de relevância para a permanência dos mesmos na 

instituição.  Fica evidenciado que a distância e as condições de acesso, principalmente 

nos campi da expansão, ainda são precários dificultando o deslocamento diário. 

Um outro fator impactante refere-se aos espaços de acessibilidade a estudantes e 

servidores com necessidades específicas. Embora o IFAL tenha se preocupado em 

atender a lei nº 10.098/2000, com projetos e obras desenvolvidos para esse fim, de forma 

a garantir espaço acessível, seguro e confortável, permitindo a inclusão e o 

desenvolvimento das atividades fins da Instituição de forma satisfatória, ainda não deu 

conta de eliminar os obstáculos e barreiras existentes na construção de seus espaços 

físicos, garantindo autonomia de seus usuários. 
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6.4. INDICADORES QUALITATIVOS  - SEGMENTO DOS GESTORES, PROFESSORES, 

PEDAGOGOS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  

6.4.1. INDICADORES QUALITATIVOS - EVASÃO 

Os indicadores qualitativos descritos mais adiante foram obtidos por meio das 

respostas dos questionários da pesquisa sobre evasão escolar do IFAL aplicada aos 

segmentos dos gestores, professores, pedagogos e assistência estudantil (psicólogo, 

nutricionista e assistente social). Várias causas foram elencadas como motivadoras do 

fenômeno da evasão, podendo algumas se apresentar como consequências de outras, a 

exemplo, da causa “Dificuldade relativa à formação escolar anterior” e a causa 

“Dificuldade de aprendizagem”. 

Tais indicadores se constituem em instrumentos fundamentais para o 

desenvolvimento do trabalho, pois funcionam como parâmetros qualitativos, capazes de 

detalhar o processo e os seus resultados, funcionando como uma espécie de sinalizador, 

balizando os processos de construção/intervenção da realidade. Dentre as causas 

descritas, outras também foram apontadas nos questionários, no entanto, foram 

selecionadas para análise aquelas consideradas de maior incidência, as quais são 

apresentadas nos quadros a seguir: 

Quadro 10 – Causas que Contribuíram para a Evasão dos Estudantes do Ifal - 
Segmento dos Gestores, Professores, Pedagogos e Assistência  Estudantil 

CAUSAS INCIDÊNCIA 

 
Dificuldade relativa à formação escolar anterior 88,5% 

 Dificuldade de aprendizagem 87,2% 

 Ausência de uma rotina de estudos 83,1% 

 Desmotivação acerca do curso escolhido 78,9% 

 Dificuldade de acesso ao transporte 69,8% 

 Fonte: Quadro construído a partir das respostas aos questionários da pesquisa sobre evasão escolar no 
IFAL - segmento dos gestores, professores, pedagogos e assistência estudantil. 
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Quando se trata da questão da evasão na instituição, os indicadores de maior 

incidência informados pelo segmento dos gestores, professores, pedagogos e assistência 

estudantil não se diferem, na sua maioria, dos apontados pelos estudantes. Observa-se 

que embora tenham sido identificadas as cinco causas mais relevantes, vale ressaltar que 

problemas com a metodologia do professor, problemas de família, também apareceram 

na pesquisa como indicativos para o abandono da instituição. 

É evidente que embora o IFAL, através dos diversos programas de apoio à 

aprendizagem e de assistência ao estudante, tenha se preocupado em minimizar as 

fragilidades relativas à formação anterior por eles apresentadas, quanto às dificuldades 

que envolvem questões básicas de aprendizagem, tais como: ausência de rotina de 

estudos, desmotivação acerca do curso escolhido, relação professor-aluno dentre outros, 

ainda não sejam suficientes para superação do quadro acima apresentado. Vale salientar 

que algumas dessas questões de ordem individual extrapolam a competência da 

instituição, por envolver dimensões sociais, econômicas, culturais e familiares. 

A análise acima revela a importância de mobilizar a comunidade acadêmica para 

planejar ações efetivas no sentido de modificar a prática social dos estudantes, no que se 

refere a sua responsabilidade pela aprendizagem. 

Com relação ao processo formativo de seus profissionais, a instituição vem 

realizando, de forma pontual, algumas atividades de formação continuada para os 

envolvidos com o ensino, nos seus diferentes campos de atuação. Estas atividades, 

promovidos pelas diversas Pró-Reitorias e pelos Campi, não se apresentam suficientes, 

ainda, para dar conta da complexidade que envolve o ato de ensinar e aprender. 

Por conseguinte, é imprescindível que a instituição assuma uma política de 

formação em serviço para os envolvidos com o ensino, que possibilite refletir a prática 

pedagógica na perspectiva de redimensionar o processo ensino e aprendizagem, 

atendendo as necessidades dos estudantes reveladas nessa pesquisa apontando para 

sua permanência e conclusão com êxito. 
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6.4.2. INDICADORES QUALITATIVOS - RETENÇÃO/REPROVAÇÃO 

O quadro a seguir apresenta as principais causas da retenção/reprovação - 

segmento dos gestores, professores, pedagogos e assistência estudantil, apontadas na 

pesquisa com estudantes dos cursos presenciais de educação básica e superior: 

Quadro 11 – Causas que Contribuíram para a Retenção/Reprovação dos Estudantes 
do Ifal - Segmento dos Gestores, Professores, Pedagogos e Assistência Estudantil 

CAUSAS INCIDÊNCIA 

 
Dificuldade de aprendizagem 

 

95,1% 

Ausência de uma rotina de estudos 

 

91,5% 

Dificuldade relativa à formação escolar anterior 

 

90,9% 

Desinteresse pela disciplina 

 

83,54% 

Desmotivação acerca do curso escolhido 

 

80,5% 

Fonte: Quadro construído a partir das respostas aos questionários da pesquisa sobre retenção/reprovação 
escolar no IFAL, segmento dos gestores, professores, pedagogos e assistência estudantil. 

Analisando os dados, é possível perceber uma relação intrínseca entre a 

retenção/reprovação e a evasão. As dificuldades de aprendizagem, de ausência de uma 

rotina de estudos, da formação escolar anterior, desinteresse pela disciplina e 

desmotivação acerca do curso escolhido que aparecem como motivos que colaboram 

para a retenção/reprovação são também considerados relevantes quando se questiona os 

fatores que levam à evasão. O levantamento mostra, ainda, que a própria 

retenção/reprovação, acaba sendo um motivo bastante relevante para a decisão de 

abandonar o curso. 

Nesse sentido, cabe ao IFAL concentrar esforços no intuito de implementar e 

consolidar sua política de formação já apontada nos seus normativos que atenda às 

necessidades dos estudantes na perspectiva de seu desenvolvimento integral. 
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7. ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES E DAS 

AÇÕES DE INTERVENÇÃO 
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7.1. CAMPUS ARAPIRACA 
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Curso: Informática – Arapiraca 

CAUSAS DA EVASÃO 
AÇÕES DE 

INTERVENÇÃO 
METAS E 

INDICADORES 
CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 
RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVELS 

Não identificação com o 
curso/metodologia 

 
50% 

Promoção de formação 
continuada para os 
docentes 

1) METAS: ofertar 02 
encontros anuais.  
2) INDICADORES: 
Participação de todos 
os docentes. 

No início do 1º semestre (1º 
encontro); 
No início do 2º 
semestre (2º encontro); 

DA/Coordenação 
pedagógica/ 
 
Coordenação de 
cursos. 

*Financeiros: 
Diárias/passagens 
/ transporte. 
*Materiais: 
material de 
escritório 

Direção 
geral/DA/coordenação 

pedagógica/ coordenação 
de cursos. 
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Curso:  Eletroeletrônica – Arapiraca 

CAUSAS DA EVASÃO 
AÇÕES DE 

INTERVENÇÃO 
METAS E INDICADORES CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

Não identificação com o 
curso/metodologia 

50% 

Promoção de formação 
continuada para os 
docentes 

1) METAS: ofertar 02 
encontros anuais.  
2) INDICADORES: 
Participação de todos os 
docentes. 

No início do 1º semestre 
(1ºencontro): No início do 2º 
semestre (2º encontro). 

DA/coordenação 
pedagógica/ 
coordenação de 
cursos. 

*Financeiros: 
Diárias/passagens / 
transporte. *Materiais: 
material de escritório 

Direção 
geral/DA/coordenaç
ão pedagógica/ 
coordenação de 
cursos. 

Trabalha 
14% 

Disponibilizar mais 
auxílios 

1) Atender ao máximo de 
estudante, com base no 
orçamento do Campus. 

Trabalhar para incluí-los nos 
projetos/programas 
estudantis 

DA/serviço social 

*Financeiros: mais 
recursos para 
projetos/programa s e 
bolsas de monitoria. 

DA/serviço social 
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7.2. CAMPUS BATALHA 
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Curso: Agroindústria – Batalha 

Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Falta de estágio 21% Ampliar a rede de relacionamento 
com as organizações do setor 
produtivo. 

Aumento de convênios e parcerias 
para fins de oferta de estágio. 

Ao longo do 
período letivo 

Departamento 
Acadêmico e  
coordenação de 
extensão. 

Financeiros: 
Materiais 

Departamento 
Acadêmico e  
coordenação de 
extensão 

A metodologia não é 
estimulante 10% 

1. formação Continuada do 
professor 

Cursos de  formação continuada de 
curta duração para os docentes 

Ao longo do 
período letivo 

Direção Geral e 
Departamento 
Acadêmico 

Financeiros: 
Materiais 

Direção Geral e 
Departamento 
Acadêmico 

Estudar e trabalhar 10% "1. Incentivar estágios 
remunerados buscando 
articulação com a politica da 
extensão e coordenação de 
estágio. 

Aumento de convênios e parcerias 
para fins de oferta de estágio.                                   
Aumento do número de discentes 
beneficiados pelas ações da 
assistência estudantil 

Ao longo do 
período letivo 

Departamento 
Acadêmico 

 
Financeiros: 

 
Materiais 

 

Departamento 
Acadêmico 

Identificação com o 
curso 10% 

2. Assegurar a politica de 
assistência estudantil." 

Desenvolvimento de um processo 
pedagógico o qual o aluno deva ter 
acesso para obter êxito em sua 
trajetória acadêmica e profissional 

Início de cada 
semestre letivo 

Direção Geral e 
Departamento 
Acadêmico 

Financeiros 
 

Materiais: 

Direção Geral e 
Departamento 

Acadêmico 

Falta de aulas práticas 
10% 

1. Realizar maior e melhor 
divulgação do curso e do perfil.                  
2. Realizar a divulgação de casos 
de sucesso em feiras 
profissionais.                                                                                                              
3. Acolher  os alunos no campus 
com palestras explicativas e 
seminários de integração 

Aumento de convênios e parcerias 
para fins de visitas técnicas                                       
Garantia de instalações físicas para a 
adequada execução das ações 
pedagógicas. 

Início de cada 
semestre letivo 

Departamento 
Acadêmico 

Financeiros: 
 

Materiais: 

Departamento 
Acadêmico 
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7.3.CAMPUS CORURIPE 
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Curso: Edificações – Coruripe 

Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

As expectativas da 
escola e dos 

professores de que eu 
fracasse na 

aprendizagem me 
atrapalha (11%) 

1)Formação continuada do 
professor;   2) Orientação através 
de palestras para os alunos. 

1) Capacitação de professores na 
área de ensino e docência;            2) 
Palestras informativas na acolhida dos 
alunos no Campus. 

Durante o ano. 

1) CGP;                          
2) PROEN;                     
3) Dept. Acadêmico;    4) 
Coordenações de 
Curso. 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para deslocamento 
para as formações, quando 

necessário. 
*Materiais: Ofício 

Alex Aguiar, 
Helane, 

coordenadores de 
curso, 

 

Meus conhecimentos e 
interesses não são 
reconhecidos pela 

escola (11%) 

1)Ampliação de ambiente de 
estudo dentro da instituição; 2) 
Planejamento de estudo e oficinas 
de orientação. 

1) Realização de eventos e amostras 
de trabalhos acadêmicos produzidos 
pelos alunos 

Durante o ano. 
1) Coordenações de 
curso e coordenação de 
extensão 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para deslocamento 

para as reuniões 
*Materiais: Ofício 

Leopoldo Marcílio, 
Enaldo Vieira, 

Cleunis Ribeiro,  
Vanine 

Dificuldades em 
executar todas as 

atividades propostas 
pela escola (11%) 

1) Suporte de aprendizagem. 
2) Ampliar acesso a monitorias. 
3) Formação continuada do 
professor. 

1) Disponibilizar o maior número de 
professores; 2) Fazer levantamento 
dos casos 

Durante o ano. 

1) Coordenação de 
Formação Geral; 2) 
Coordenação de Apoio 
Acadêmico; 3) 
Coordenação de Curso.;        
4) PROEN. 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para deslocamento 
para as formações, quando 

necessário. 
*Materiais: Ofício 

Enaldo Vieira, 
Jonathas Matias, 
Cleunis Brandão, 
Leopoldo Marcílio 

Dificuldades de acesso 
ao apoio e 

acompanhamento 
pedagógico (11%) 

1) Assegurar a contratação de 
equipe de Assistência Estudantil e 
Pedagogia. 

1) Assegurar a contratação de 
equipe de Assistência Estudantil;                   
2)Assegurar a contratação de 
profissionais da Pedagogia. 

Durante o ano. 
1) PROEN                         
2) Direção Geral 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para deslocamento 
para as formações, quando 

necessário. 
*Materiais: Ofício 

Pró-Reitor de 
Ensino  - Luiz 

Henrique           
Direção Geral - José 

Roberto 

Dificuldade na 
realização das provas 

(11%) 

1) Formação continuada do 
professor. 
2) Melhorar a organização e o 
cumprimento do calendário 
acadêmico. 

1) Cumprimento do calendário 
acadêmico 

Durante o ano. 
1) Coordenações;        
2) Equipe Pedagógica 
da PROEN. 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para deslocamento 
para as formações, quando 

necessário. 
 

*Materiais: Ofício 

Enaldo Vieira, 
Cleunis Brandão, 
Leopoldo Marcílio 
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Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Distância da família 
(12%) 

1 - Aumentar a integração escola-família 
Acompanhamento continuado junto aos 
pais/RESPONSÁVELs dos alunos com 

esta dificuldade 
1) Bimestralmente 

1) Coordenação 
de Apoio 

Acadêmico 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para as 
reuniões 

*Materiais: Ofício 

Jonathas Matias 

Dificuldade no 
transporte (27%) 

1) Acionar as autoridades competentes 
(Secretaria de Educação do município);               
2) Assegurar as políticas de assistência 
estudantil;                    3) Continuar com 
a parceria com a prefeitura. 

1) Fazer o mapeamento dos municípios 
de residência dos alunos matriculados 
 2) Realizar uma reunião a cada 
semestre com as prefeituras;          3) 
Assegurar assistência estudantil para 
essa classe de estudantes 

1) Durante o 
ano/semestre letivo 

1) CRA 
2) Direção do 
Campus e Direção 
de Ensino 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para as 
reuniões 

*Materiais: Ofício 

Nayara, José 
Roberto, Helane 

Carine 

Trabalhar e estudar 
(19%) 

1) Utilizar o percentual de 20%, previsto 
em lei, para EAD. (capacitar os 
professores nas ferramentas de EAD) ;                     
2) Incentivar estágios remunerados 
buscando articulação com a politica da 
extensão, CIEE e coordenações de 
estágio; 3)Assegurar política de 
assistência estudantil. 

1) Capacitar os professores na 
ferramenta EAD;                     
2)Providenciar, juntamente com a 
equipe pedagógica, atividades no curso 
EAD; 

1) Durante o 
ano/semestre letivo 

CGP, PROEN 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para as 
reuniões 

*Materiais: Ofício 

Alex Aguiar, 
Margareth/Verôn

ica 

Dificuldades 
financeiras (19%) 

1 - Assegurar as Políticas de Assistência 
Estudantil. 

1) Assegurar assistência estudantil para 
essa classe de estudantes 

1) Um mês antes do 
início do ano letivo 
2) Início de cada 
semestre letivo 

Assistente Social 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para as 
reuniões*Materiais: Ofício 

Karine – Coord. 
de Assistência 

Estudantil. 

Distância da família 
(12%) 

1 - Aumentar a integração escola-família 
Acompanhamento continuado junto aos 
pais/RESPONSÁVELs dos alunos com 

esta dificuldade 
1) Bimestralmente 

1) Coordenação 
de Apoio 

Acadêmico 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para as 
reuniões *Materiais: Ofício 

Jonathas Matias 
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Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Condições físicas precárias 
dos laboratórios ( 25%) 

1) Otimização dos espaços e laboratórios;                                        
2) Planejamento de manutenção preventiva 
dos laboratórios e equipamentos;  
  

1) Planejamento de manutenção 
preventiva dos laboratórios e 
equipamentos ;                                      
2) Otimização dos espaços e 
laboratórios; 

1) Durante o ano 
(Continuamente) 

1) Dept. 
Administração;  
2) CAM. 

*Financeiros: Diárias 
e transporte para 

deslocamento para 
as reuniões 

*Materiais: Ofício 

Eliene, Pablo. 

Condições físicas dos 
espaços precários ou 
inexistentes (auditório,  

quadra esportiva, área de 
convivência, bebedouros, 

cantina); 17% 

1)Otimização dos espaços; 2)Planejamento 
de manutenção preventiva dos espaços e 
equipamentos;                                    3) 
Parceria com escolas do município e 
Secretaria de Esporte. 

1) Planejamento dos espaços e 
equipamentos;   2) Otimização dos 
espaços;              3) Convênios e 
Parcerias. 

1) Durante o ano 
(Continuamente) 

1) Dept. 
Administração;  
2) CAM; DG. 

*Financeiros: Diárias 
e transporte para 

deslocamento para 
as reuniões 

*Materiais: Ofício 

Eliene, Pablo. 

Condições físicas precárias 
das salas de aula  

(climatização, iluminação, 
mobiliários); 16% 

1) Planejamento de manutenção preventiva 
das salas e equipamentos ;                                     
2) Otimização das salas; 

1) Planejamento de manutenção 
preventiva das salas e 
equipamentos ; 2) Otimização dos 
espaços e laboratórios; 

1) Durante o ano 
(Continuamente) 

1) Dept. 
Administração;  
2) CAM; DG. 

*Financeiros: Diárias 
e transporte para 

deslocamento para 
as reuniões 

*Materiais: Ofício 

Eliene, Pablo. 

Acervo insuficiente da 
Biblioteca; 11% 

1) Aquisição de acervo bibliográfico; 
2)Criação do laboratório de línguas; 
3)Planejamento de manutenção preventiva 
da Biblioteca, dos laboratórios e  
Equipamentos;  4)Prover internet Rápida e 
de  qualidade para acesso a biblioteca 
virtual; 

1) Aquisição de acervo bibliográfico; 
2) Criação do laboratório de línguas; 
3)Planejamento de manutenção 
preventiva da Biblioteca, dos 
laboratórios e  Equipamentos;  4) 
Prover internet Rápida e de  
qualidade para acesso a biblioteca 
virtual; 

1) durante o ano 

1) Setor de Compras;  
2) DTI;                                
3) Coordenações dos 
cursos (Soldagem e 
Edificações) 

*Financeiros: Diárias 
e transporte para 

deslocamento para 
as reuniões 

*Materiais: Ofício 

Eliene 
Veríssimo, 
Fernando, 

Enaldo Vieira, 
Cleunis 

Brandão, 
Leopoldo 
Marcílio. 

Condições físicas precárias 
dos laboratórios ( 25%) 

1) Otimização dos espaços e laboratórios;                                        
2) Planejamento de manutenção preventiva 
dos laboratórios e equipamentos;  
  

1) Planejamento de manutenção 
preventiva dos laboratórios e 
equipamentos ;                                      
2) Otimização dos espaços e 
laboratórios; 

1) Durante o ano 
(Continuamente) 

1) Dept. 
Administração;  
2) CAM. 

*Financeiros: Diárias 
e transporte para 

deslocamento para 
as reuniões 

*Materiais: Ofício 

Eliene, Pablo. 
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7.4.CAMPUS MACEIÓ 
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Curso: Ciências Biológicas – Maceió 
Causas da 

Evasão 
Ações de 

Intervenção 
Metas e Indicadores 

Cronograma de 
Execução 

Equipe Multiprofissional Recursos Necessários Responsável 

Transporte 
Parceria com as 
Prefeituras 

1) Fazer o mapeamento dos municípios de residência 
dos alunos matriculados 
2) Realizar uma reunião a cada semestre com as 
prefeituras 

1) Um mês antes 
do início do ano 
letivo 2)Inicio de 
cada semestre 
letivo 

1) CRA 
2) Direção do Campus e 
Direção de Ensino 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 
deslocamento para a 
instituição *Materiais: 
Ofício 

Direção Geral 

Falta de aulas 
práticas 

Estruturação dos 
laboratórios 

1) Fazer mapeamento das necessidades básicas do 
laboratório. 

1) Um mês antes do 
início do ano letivo 

1) Direção Geral 
2) Setor de 
Compras/Patrimônio 
3) Técnicos de 
Laboratório e docentes 

*Financeiros: Verba para 
aquisição de 
equipamentos de 
laboratório e reagentes 
*Materiais: Ofício, 
pregão 

Direção de 
Ensino 

Estudar e 
trabalhar 

Oferecer bolsas 
de 
estudo/Pesquisa/
Extensão 

1) Utilizar o percentual de 20%, previsto em lei, para 
EAD.(capacitar os professores nas ferramentas de 
EAD) 2)Realizar estudo a respeito da transformação 
dos cursos integrados em semestrais. 3)Incentivar 
estágios remunerados buscando articulação com a 
politica da extensão, CIEE e coordenações de estágio. 
4)Assegurar a politica de assistência estudantil 

1) início de cada 
semestre letivo 

1) Direção Geral 
2)  Direção de Ensino 

*Financeiros: ajuda 
de custo 

Direção de 
Ensino 

Falta de 
identificação 
com o curso 

Realizar maior e 
melhor 
divulgação 
do curso e do 
perfil. 

1) Realizar a divulgação de casos de sucesso em feiras 
profissionais 2) Melhorar o site institucional. 3) Acolher 
os alunos nos campi com palestras 
explicativas/seminários de integração 4)Trabalhar a 
questão da carreira/semana do curso.5) Melhorar 
divulgação na mídia e nas redes sociais 

1) antes do processo 
seletivo 

1) DAA; 2) Direção de 
ensino; 3) Coordenação 
de Curso; 4)Setor de 
comunicação 

Materiais:oficio, 
atualização 

constante do site 
Direção Geral 

Dificuldades 
financeiras 

Assegurar as 
Políticas de 
Assistência 
Estudantil 

Assegurar as Políticas de 
Assistência Estudantil 

1) início de cada 
semestre letivo 

1) DAA; 
2)Equipe pedagógica; 
3)Serviço social; 
Direção Geral 

*Financeiros: ajuda 
de custo 
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Causas da 
Evasão 

Ações de Intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

Execução 
Equipe 

Multiprofissional 
Recursos Necessários 

 
Responsável 

Falta de 
professores 

para algumas 
matérias 

Realização de 
concursos públicos 
para professor 
efetivo 

1)Garantir concurso para professor efetivo 
e substituto; 

2)Organizar anualmente 
cronograma de afastamento para 
qualificação, definido por áreas; 

3) Liberação para publicação dos editais 
para professor 

substituto por necessidade/campus 
4) Planejar pedagogicamente 

o processo de remoção. 

1) antes do processo 
seletivo 

1. Reitoria; 
2. DGP; 

3. Direção de Ensino; 
4. Coordenação de curso 

*Abertura de edital, 
Criação de novos 
códigos de vaga; 
articulação com o 
governo federal 

 

 

 
Falta de apoio da 

família 

Atendimento e 
acompanhamento 
multidisciplinar 

1) Aumentar a integração escola família; 
2) Atendimento e acompanhamento 

multidisciplinary 

1) início de cada 
semestre letivo 

1) Serviço social; 
 

2) Setor de psicologia 

Ampliação do 
quadro de profissionais 
em pedagogia e serviço 

social. 

 

Falta de 
segurança 

Parceria com a 
policia militar (CPC 
e batalhão escolar) 

1) Presença de viaturas ao redor 
da instituição; 

2) Autorização da SMTT para a circulação 
dos ônibus mais 

próximos ao campus. 

1) Um mês antes do 
início do ano letivo e 

durante todo o ano letivo 

1)Direção geral e setor 
de segurança 

Ofício 
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Curso: Licenciaturas em Matemática, Física e Química – Maceió 

Causas da Evasão 
Ações de 

Intervenção 
Metas e Indicadores 

Cronograma de 

Execução 

Equipe 

Multiprofissional 
Recursos Necessários 

 
Responsável 

Segurança Pública 

Parceria Município-

Estado- IFAL para 
viabilizar rondas no 

entorno do Campus no 

final do turno 
vespertino e no turno 

noturno. 

Mapear os horários 

críticos de eventos 

de assaltos. 
Semestral. 

Segurança dos 

Campus; diretores 

institucionais. 

Setor de Planejamento. 
Diretoria dos 

Campus. 

Dificuldade em 
conciliar a rotina 

doméstica, trabalho 
e estudo. 

Orientação 

profissional e psico-
pedagógica e 

assistência social. 

Mapeamento dos 
sujeitos afetados pelo 

problemas; 
questionário 
investigativo. 

Uma intervenção no 

começo do curso e ao 
final do segundo 

semestre. 

Setor de Assistência 
Social e de 

Psicologia. 

Disponibilidade de 
transporte para 

investigação em lócus. 

Psicólogo e 
Assistente Social. 

Dificuldades 

financeiras. 

 
Programa de bolsas 

de estudo; auxílio 

alimentação. 

Questionário 

diagnóstico. 

Uma intervenção na 
partir do segundo 

semestre. 

Serviço Social, 
Coordenadoria de 

Curso, Pró-reitoria de 

Extensão e Pesquisa. 

Programa de bolsas; 
Assistência Estudantil. 

PROEX; PRPI; 

Serviço Social. 

Dificuldades de 
transporte. 

Parcerias com 
municípios. 

Mapeamento 
dos município-
aluno; reuniões 
com prefeituras. 

Uma intervenção 
semestral. 

Coordenação de 
curso; Assistência 

Social. 

Disponibilidade de 
transporte para visitas 

aos municípios. 

Coordenadoria; 

Assistência 
Social. 

Falta de Apoio da 
Família. 

 

Agendamento de 
visitas da família ao 

campus e campus à 

família. 

Mapeamento de 
alunos com 

problemas familiares. 

Uma intervenção 
semestral. 

setor de Assistência 
Social e de 

Psicologia. 

Disponibilidade de 
transporte para visitas. 

Psicólogo e 
Assistente Social. 
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Curso: BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – MACEIÓ 

 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Conciliar rotina 
doméstica, 

trabalho e estudo 
60% 

Ofertar para os alunos 
treinamento em 

gerenciamento de tempo, 
metas e objetivos 

1) Quantidade de 
treinamentos ofertados 
Meta: 01 por semestre 

1) Início de cada 
semestre 

1) DEPP 

*Financeiros: bolsas de 
extensão 

*Materiais: confecção de 
apostilas 

Coordenação de 
Extensão/DEPP 

Implantar modalidade de 
EAD nos componentes 

curriculares 

1) Carga horária a 
distância 

Meta: 20% 

1) A partir do ano 
letivo de 2017 

1) Setor de Pedagogia 2) 
Coordenações de Cursos 

3) Núcleo docente 
estruturante 

4) Colegiado de curso 

*Financeiros: -*Materiais: 
plataforma de ambientes 
virtuais de aprendizagem 

(AVA) 

Pedagogia 

Assegurar a politica de 
assistência estudantil 

1) Alunos na condição de 
vulnerabilidade 

Meta: 80% 

1) Segundo 
semestre de 2016 

1) Setor de Serviço Social 
2) Setor de Pedagogia 

*Financeiros:  grande 
demanda, contudo, cabe 

à gestão alocar 
orçamento*Materiais: 

Serviço Social 

Dificuldades 
financeiras 20% 

Assegurar as Políticas de 
Assistência Estudantil 

1) Alunos na condição de 
vulnerabilidade 

Meta: 80% 

1) Segundo 
semestre de 2016 

1) Setor de Serviço Social 
2) Setor de Pedagogia 

*Financeiros:  grande 
demanda, contudo, cabe 

à gestão alocar 
orçamento *Materiais: 

Serviço Social 

Falta de aulas 
práticas 13% 

Aumentar a relação aluno-
máquina 1) Número de alunos por 

computador 
Meta: 02 

1) A partir do ano 
letivo de 2017 

1) CTI 
2) DTI/Reitoria 

3) Direção geral 

*Financeiros: grande 
demanda, contudo, cabe 

à gestão alocar 
orçamento. *Materiais: 
computadores desktop 

CTI 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma 
de execução 

Equipe 
multiprofissional 

Recursos necessários Responsável 

Falta de aulas 
práticas 13% 

Estimular participação em 
desenvolvimento de projetos 

Projetos de pesquisa, 
inovação e extensão 
disponibilizados para 

participação de alunos Meta: 
30 projetos 

pesquisa/inovação/ extensão 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Colegiado do 
curso 2) Grupos de 

pesquisa 
3) DEPP 

*Financeiros: bolsas de 
pesquisa e extensão 

*Materiais: computadores, 
tablets, smartphones, 

drones, placas Arduíno 

Grupos de 
Pesquisa 

A metodologia 
não é 

estimulante 9% 

Intensificar as visitas técnicas em 
empresas 

1) Quantidade de visitas às 
empresas parceiras Meta: 02 
visitas técnicas por ano e por 

turma 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Coordenações 
de cursos 
2) CIEE 

*Financeiros: - 
*Materiais: transporte para 

deslocamentos 

Professor da 
disciplina 

Formação continuada do professor 
1) Capacitações por ano 

Meta: 02 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Coordenações 
de cursos 
2) CGP 

*Financeiros:  grande 
demanda, contudo, cabe à 
gestão alocar orçamento 

*Materiais: - 

CGP 

Adotar tecnologias educacionais 
nas práticas de ensino-

aprendizagem 

1) Tecnologias educacionais 
implantadas Meta: 05 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Colegiado do 
curso 

*Financeiros:  não se aplica 
por adotar tecnologias livres 

e abertas*Materiais: 
ferramentas tecnológicas 

Colegiado do 
curso 

Falta de 
identificação 
com o curso 
escolhido 6% 

Organizar encontros sobre a 
perspectiva profissional de ex-

alunos e diálogos mercado-
academia 

1) Quantidade de encontros 
anuais Meta: 02 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Colegiado do 
curso 

*Financeiros:  - *Materiais: 
datashow 

Colegiado do 
curso 

Criar ouvidoria online "Desista de 
desistir" com acesso anônimo para 

aconselhamento. 

1) Ouvidorias implantadas 
Meta: 01 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Coordenações 
de cursos 

*Financeiros: *Materiais: 
plataforma tecnológica 

Coordenações 
de Cursos 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 

Equipe 
multiprofissional 

Recursos 
necessários 

Responsável 

Falta de 
identificação 
com o curso 
escolhido 6% 

Ressaltar a relevância do diploma 
superior do IFAL no mercado de 

trabalho 

1) Campanhas de publicidade 
Meta: 04 

1) A partir do ano 
letivo de 2017 

1) Coordenações de 
cursos 2) Coordenação 

de Comunicação 3) 
Diretoria de 

Comunicação/Reitoria 

*Financeiros: grande 
demanda, contudo, 

cabe à gestão alocar 
orçamento *Materiais: 

mídias 

Coordenação 
de Cursos 

Facilitar transferência inter-campi 
a partir da definição de matrizes 

curriculares compatíveis 

1) Atualização de PPC dos 
cursos superiores 

Meta: 01 

1) A partir do ano 
letivo de 2017 

1) Coordenações de 
cursos 

2) Setor de Pedagogia 

*Financeiros: - 
*Materiais: - 

Coordenação 
de Cursos 

Aumentar a presença nas redes 
sociais utilizando linguagem mais 

próxima do jovem 

1) Presença em Redes 
Sociais. Meta: 05 2) 

Quantidade de postagens. 
Meta: 50 

1) Segundo 
semestre de 2016 

1) Coordenações de 
cursos 

*Financeiros: - 
*Materiais: - 

Técnico-
Administrativo 

do curso 

Aprimorar o conteúdo do sítio web 
do curso 

1) Atualizações do sítio web. 
Meta: 02 atualizações 

semanais 

1) Segundo 
semestre de 2016 

1) Coordenações de 
cursos 

*Financeiros: - 
*Materiais: - 

Técnico-
Administrativo 

do curso 

Disponibilizar teste vocacional em 
um portal web para alunos com 
dúvidas de identificação com o 

curso 

1) Disponibilização de 
ferramenta de teste online 

Meta: 01 

1) A partir do ano 
letivo de 2017 

1) Coordenações de 
cursos 
2) CTI 

*Financeiros: 
*Materiais: ferramenta 

tecnológica 

Coordenação 
de Cursos 

Fornecer capacitação aos 
docentes para combate ao 

bullying 

1) Porcentagem de docentes 
capacitados Meta: 100% 

1) A partir do ano 
letivo de 2017 

1) Coordenações de 
cursos 
2) CGP 

*Financeiros: grande 
demanda, contudo, 

cabe à gestão alocar 
orçamento.*Materiais 

CGP 

Treinar professores para 
identificar na sala de aula alunos 

com potencial de evasão 

1) Porcentagem de docentes 
treinados 

Meta: 100% 

1) A partir do ano 
letivo de 2017 

1) Coordenações de 
cursos 
2) CGP 

*Financeiros: grande 
demanda, contudo, 

cabe à gestão alocar 
orçamento.*Materiais:  

CGP 
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Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma 
de execução 

Equipe 
multiprofissional 

Recursos 
necessários 

Responsável 

Dificuldades em 
executar todas as 

atividades propostas 
pela escola 6% 

Intensificar o suporte de 
aprendizagem 

1) Número de monitores 
Meta: 09 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Coordenações 
de cursos 

2) DAA 

*Financeiros: bolsas 
de monitoria 
*Materiais: - 

DAA 

Problemas quanto à 
compreensão da 

matéria 7% 

Ofertar nivelamento nos 
componentes curriculares 

com maior retenção 

1) Oferta de nivelamentos em 
componentes curriculares 

Meta: 02 ofertas, sendo uma em 
cálculo e outra em algoritmo 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Coordenações 
de cursos 

*Financeiros: - 
*Materiais: - 

Coordenação 
de Cursos 

Dificuldades no 
transporte 15% 

Compatibilizar oferta de 
transporte por parte das 

prefeituras com o calendário 
acadêmico e horários dos 

cursos 

1) Contatos para sensibilização das 
prefeituras parceiras 

Meta: 10 contatos com prefeituras 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Direção de 
Ensino 

*Financeiros: - 
*Materiais: - 

Direção de 
Ensino 

Condições físicas 
precárias dos 

laboratórios 24% 

Criar plano de manutenção 
preventiva dos 
equipamentos 

1) Percentual de máquinas cobertas por 
contratos de manutenção preventiva 

Meta: 100% 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) CTI 

*Financeiros: grande 
demanda, contudo, cabe 

à gestão alocar 
orçamento*Material 

CTI 

Condições físicas dos 
espaços precárias ou 

inexistentes 16% 

Criar plano de manutenção 

1) Contratos com profissionais de 
manutenção 

Meta: 10 contratos de prestadores 
de serviço 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Setor de 
Manutenção 

*Financeiros: grande 
demanda, contudo, cabe 

à gestão alocar 
orçamento *Materiais:  

Setor de 
Manutenção 

Otimizar a alocação dos 
espaços físicos 

1) Plano de otimização de espaços 
físicos.   Meta: 01 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Direção Geral do 
Campus 

*Financeiros: - 
*Materiais: - 

Direção Geral 
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Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma 
de execução 

Equipe 
multiprofissional 

Recursos 
necessários 

Responsável 

Falta de professores 
para algumas matérias 

8% 

Garantir concurso para 
professor efetivo e substituto 

por perfil de atuação de 
acordo com carência de 

vagas 

1) Cobertura de perfis dos docentes 
por área de atuação do curso 

Meta: 100% dos perfis de atuação 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Direção de 
Ensino 

2)PROEN/Reitoria 

*Financeiros: alta 
demanda, contudo, 

cabe à gestão alocar 
orçamento *Materiais: 

PROEN/Reitor
ia 

Dificuldades de acesso 
à recursos tecnológicos 

(internet, 
computadores) 7% 

Prover internet rápida e de 
qualidade 

1) Link de internet banda larga 
Meta: 100 Mbps 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) CTI 
 

2) DTI/Reitoria 

*Financeiros: alta 
demanda, contudo, 

cabe à gestão alocar 
orçamento 
*Materiais: 

CTI 

Acessibilidade 1% 
Adquirir plataforma 

elevatória para o bloco de 
informática 

1) Número de plataformas 
elevatórias 
Meta: 01 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Diretoria de 
Administração do 

Campus 

*Financeiros: alta 
demanda, contudo, 

cabe à gestão alocar 
orçamento 

*Materiais: - 

Diretoria de 
Administração 

do Campus 
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Curso:  Superior de Gestão de Turismo - Maceió 
CAUSAS DA 

EVASÃO 
AÇÕES DE INTERVENÇÃO METAS E INDICADORES CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

Transporte 
29% 

Parceria com as prefeituras 
 

1) fazer o mapeamento dos municípios 
de residência dos alunos matriculados 

 2) realizar uma reunião a cada 
semestre com as prefeituras 

1) um mês antes do início 
do ano letivo 2) Início de 

cada semestre letivo 
 

1) CRA 
2) Direção do Campus e 

Direção de Ensino 
 

*Financeiros: Diárias 
e transporte para 

deslocamento para as 
reuniões *Materiais: 

Ofício 

Direção Geral 

Falta de aulas 
práticas 43% 

1. Estruturação dos laboratórios 
1. 1) Fazer mapeamento das 

necessidades básicas do laboratório. 
 

.  A partir do semestre 
letivo de 2017.1 

1) Colegiado do curso 2) 
Grupos de pesquisa 

3) DEPP 

 Financeiros: 
Verba para 
aquisição de 
equipamentos 
de laboratório  

*Materiais: Ofício, 

pregão 

Coordenador do curso 

Falta de identificação 
com o curso 

Realizar maior e melhor divulgação do 
curso e do perfil. Melhorar site institucional: 
colocando o curso, matriz curricular e perfil 
do egresso; Melhorar divulgação na mídia  

Organizar visita as escolas estaduais 
semestralmente para apresentar  o 

curso de turismo do Ifal; Apresentar o 
setor de comunicação dados 

atualizados do curso. 

Início do segundo 
semestre do ano letivo; 
Um mês antes de cada 

ano letivo 

Setor pedagógico e 
professores; 

Coordenador do curso e 
setor de comunicação 

Transporte; 
Materiais: 

memorando e PPC. 

Coordenador do curso, 
professores e jornalistas 

institucionais. 

Estudar e trabalhar 

Incentivar estágios remunerados, 
buscando articulação com a política da 

extensão, CIEE e coordenação de estágio. 
Aumentar apolítica de assistência 
estudantil para o curso superior. 

Suporte de aprendizagem; Ampliar 
acesso a monitorias; Formação 

continuada do professor. 

Início de cada semestre 
letivo 

Coordenador, Professores e 
monitores 

Laboratório de 
informática e material 

de expediente 

Professores e 
monitores. 

Dificuldades em 
executar as 

atividades propostas  

Suporte de aprendizagem; 
Ampliar acesso a monitorias; 

Formação continuada do professor. 

Formação continuada do professor; 
Melhorar a organização e o 

cumprimento do calendário acadêmico. 
Início de cada semestre 

Equipe do setor pedagógico 
e direção de ensino. 

Matérias: ofícios. PROEN e DE 

Dificuldade na 
realização das 

provas 

Suporte de aprendizagem; 
Ampliar acesso a monitorias; 

Formação continuada do professor 

Suporte de aprendizagem até 30 dias 
antes da semana de prova. 

Reunião de discussão 
duas vezes a cada 

semestre 
Equipe do NDE. 

 material de 
expediente 

Equipe do NDE 
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RETENÇÃO 

CAUSAS DA 
RETENÇÃO 

AÇÕES DE 
INTERVENÇÃO 

METAS E 
INDICADORES 

CRONOGRAMA 

DE EXECUÇÃO 

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

Ausência de uma 
rotina de estudos 

Ampliação de ambientes 
de estudos dentro da 

instituição. 

Criar normas de utilização 
dos ambientes. 

 

Seis meses antes do 
período do semestre 

letivo 

Direção do campus e 
direção de ensino 

 
Recurso financeiros: 

mobiliários, 
computadores, ar 
condicionados, gel 

água. 

Laboratorista ou 
Funcionário 

administrativo. 

Metodologia de 
ensino do professor 

 
Formação continuada do 

professor; 
Acompanhamento e 

apoio do setor 
pedagógico. 

 
Realizar uma oficina a cada 
semestre com capacitações 

pertinentes a área de atuação 
. 

Sessenta dias antes 
do ano letivo 

Direção de Ensino e 
setor pedagógico 

Sala de aula equipada 
com data show, 

computador 
expediente. 

Direção de Ensino 

Dificuldade relativa à 
formação anterior 

Monitoria; Suporte; 
Atendimento 

multidisciplinar. 

 
Fazer um levantamento das 

dificuldades encontradas com 
os alunos ingressantes do 

curso. 
 

Segunda após do 
semestre letivo. 

Pedagogia 
Professores e monitores 

Sala de aula e 
laboratório de 

informática 

Direção de ensino e 
DAA 

Dificuldade de 
aprendizagem 

 
Monitoria; 
Suporte; 

Atendimento 
multidisciplinar. 

Levantar as dificuldades dos 
alunos e realizar reforço 

acompanhado de monitores. 

Segunda após do 
semestre letivo. 

Pedagogia 
Professores e monitores 

Sala de aula e 
laboratório de 

informática 

Direção de ensino e 
DAA 

Dificuldade com 
modelo de avaliação 

adotado 

Formação continuada do 
professor em serviço; 

 

 
Agendar uma capacitação 

na primeira semana do 
período letivo; 

Realizar duas reuniões a 
cada trimestre. 

Início de cada 
semestre letivo 

Setor pedagógico e 
direção de ensino 

Sala de aula equipada 
com data show, 

computador 
expediente. 

Direção de ensino 
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EVASÃO 

CAUSAS DA 
EVASÃO 

AÇÕES DE INTERVENÇÃO 
METAS E 

INDICADORES 
CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

Greve 

1 Definição de uma programação 
que mantenha o alunado informado 
sobre as causas, efeitos e demais 
andamentos sobre o movimento 
grevista; 
2 Elaboração de ações que 
garantam ao aluno que seus 
conteúdos e carga horária sejam 
contemplados integralmente 

Reestruturar o calendário 
acadêmico e para garantir em 

100% os dias letivos e conteúdos 
do curso 

 

O calendário acadêmico 
é montado com base nas 

necessidades de 
equalização cronológica 
para que as aulas sejam 
ministradas em tempo de 

atender ao máximo o 
calendário escolar 
convencional, com 

sábados letivos. 
 

Todos os departamentos 
 

*Financeiros: 
*Materiais: 

Direção Geral e de 
Ensino 

Trabalhar e estudar 

 
Incentivar estágios remunerados, 

buscando articulação com a política 
da extensão, CIEE e coordenação 

de estágio; 
Aumentar a política de assistência 
estudantil para o curso superior; 

Utilizar o percentual de 20%, 
previsto em lei, para EAD. 

(Capacitando os professores nas 
ferramentas de EAD 

Planejar a utilização para 
aplicação dos 20%; 

Realizar visitas a empresas para 
novos convênios. 

Três meses antes de 
cada semestre letivo 

Coordenador, 
professores e CIEE 

Transporte para 
deslocamento a 

vista as empresas. 

DE, DEPP e 
professores. 

Transporte 

Parcerias com as prefeituras; 
Acionar as autoridades competentes 

(MP...); Assegurar as Políticas de 
Assistência Estudantil; 

Realizar uma reunião a cada 
semestre com as prefeituras; 

Realizar uma reunião com o setor 
de assistência social. 

Dois meses antes de 
cada sempre letivo 

Coordenação de 
transporte DAA e DE. 

Transporte para 
deslocamento de 

visitas 
DG e DE 

Dificuldades 
financeiras 

Assegurar as Políticas de 
Assistência Estudantil. 

Fazer uma reunião com a direção 
de ensino e departamento de 
apoio ao aluno para assegurar 

maior oportunidade de assistência 
estudantil. 

Seis antes do início do 
ano letivo 

DE, DAA e serviço social Sala de reuniões DE 
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CURSO: SUPERIOR TECNOLOGIA EM HOTELARIA - MACEIÓ 

CAUSAS DA 
EVASÃO 

AÇÕES DE INTERVENÇÃO METAS E INDICADORES CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

Falta de 
identificação com 

o curso 

Realizar maior e melhor 
divulgação do curso e do perfil. 

Melhorar o site institucional: 
colocando o curso, matriz 

curricular e perfil do egresso; 
Melhorar divulgação na mídia e 

nas redes sociais; 

Organizar visita as escolas 
estaduais semestralmente para 
apresentar ao corpo docente e 
discente o curso de turismo do 

Ifal; Apresentar o setor de 
comunicação dados atualizados 

do curso. 

Início do segundo 
semestre do ano letivo; 
Um mês antes de cada 

ano letivo 

Setor pedagógico e 
professores; 

Coordenador do curso 
e setor de 

comunicação 

Transporte; 
Materiais: 

memorando e 
PPC. 

Coordenador do 
curso, professores e 

jornalistas 
institucionais. 

Estudar e 
trabalhar 

Incentivar estágios remunerados, 
buscando articulação com a 
política da extensão, CIEE e 

coordenação de estágio. 
Aumentar apolítica de assistência 
estudantil para o curso superior. 

Suporte de aprendizagem; 
Ampliar acesso a monitorias; 

Formação continuada do 
professor. 

Início de cada 
semestre letivo 

Coordenador, 
Professores e 

monitores 

Laboratório de 
informática e 
material de 
expediente 

Professores e 
monitores. 

Dificuldades em 
executar as 
atividades 

propostas pela 
escola 

Suporte de aprendizagem; 
Ampliar acesso a monitorias; 

Formação continuada do 
professor. 

Formação continuada do 
professor; 

Melhorar a organização e o 
cumprimento do calendário 

acadêmico. 

Início de cada 
semestre 

Equipe do setor 
pedagógico e direção 

de ensino. 

Matérias: 
ofícios. 

PROEN e DE 

Dificuldade na 
realização das 

provas 

Suporte de aprendizagem; 
Ampliar acesso a monitorias; 

Formação continuada do 
professor 

Suporte de aprendizagem até 
30 dias antes da semana de 

prova. 
 

Reunião de discussão 
duas vezes a cada 

semestre 
Equipe do NDE. 

Sala dos 
professores do 
curso material 
de expediente 

Equipe do NDE 
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CAUSAS DA 
EVASÃO 

AÇÕES DE INTERVENÇÃO METAS E INDICADORES CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

Ausência de uma 
rotina de estudos 

Ampliação de ambientes de estudos 
dentro da instituição. 

Criar normas de utilização dos 
ambientes. 

Seis meses antes do 
período do semestre 

letivo 

Direção do campus e 
direção de ensino 

Recurso 
financeiros: 
mobiliários, 

computadores, ar 
condicionados, 

gel água. 

Laboratorista ou 
Funcionário 

administrativo. 

Metodologia de 
ensino do professor 

Formação continuada do professor; 
Acompanhamento e apoio do setor 

pedagógico. 

Realizar uma oficina a cada 
semestre com capacitações 

pertinentes a área de atuação. 

Sessenta dias antes do 
ano letivo 

Direção e setor 
pedagógico 

Sala de aula 
equipada com 

data show, 
computador 
expediente. 

PROEN 

Dificuldade relativa 
à formação anterior 

Monitoria; 
Suporte; 

Atendimento multidisciplinar. 

Fazer um levantamento das 
dificuldades encontradas com os 

alunos ingressantes do curso. 

Segunda após do 
semestre letivo. 

Pedagogia 
Professores e monitores 

Sala de aula e 
laboratório de 

informática 

Direção de ensino e 
DAA 

Dificuldade de 
aprendizagem 

Monitoria; 
Suporte; 

Atendimento multidisciplinar. 
 

Levantar as dificuldades dos alunos 
e realizar reforço acompanhado de 

monitores. 

Segunda após do 
semestre letivo. 

Pedagogia 
Professores e monitores 

Sala de aula e 
laboratório de 

informática 

Direção de ensino e 
DAA 

Dificuldade com 
modelo de 

avaliação adotado 

Formação continuada do professor 
em serviço; 

 

Agendar uma capacitação na 
primeira semana do período letivo; 

Realizar duas reuniões a cada 
trimestre. 

Início de cada semestre 
letivo 

Setor pedagógico e 
direção de ensino 

Sala de aula 
equipada com 

data show, 
computador 
expediente. 

Direção de ensino 
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QUESTÕES RELACIONADAS AO EIXO TÉCNICO-PEDAGÓGICO – RETENÇÃO 

CAUSAS DA 
RETENÇÃO 

AÇÕES DE INTERVENÇÃO METAS E INDICADORES CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

Ausência de uma 
rotina de estudos 

Ampliação de ambientes de 
estudos dentro da instituição. 

Criar normas de utilização dos 
ambientes. 

 

Seis meses antes do 
período do semestre 

letivo 

Direção do campus e 
direção de ensino 

Recurso 
financeiros: 
mobiliários, 

computadores, 
ar 

condicionados, 
gel água. 

Laboratorista ou 
Funcionário 

administrativo. 

Metodologia de 
ensino do 
professor 

Formação continuada do 
professor; 

Acompanhamento e apoio do 
setor pedagógico. 

Realizar uma oficina a cada 
semestre com capacitações 

pertinentes a área de atuação. 

Sessenta dias antes do 
ano letivo 

Direção e setor 
pedagógico 

Sala de aula 
equipada com 

data show, 
computador 
expediente. 

PROEN 

Dificuldade 
relativa à 

formação anterior 

Monitoria; 
Suporte; 

Atendimento multidisciplinar. 

Fazer um levantamento das 
dificuldades encontradas com 

os alunos ingressantes do 
curso. 

Segunda após do 
semestre letivo. 

Pedagogia 
Professores e 

monitores 

Sala de aula e 
laboratório de 

informática 

Direção de ensino e 
DAA 

Dificuldade de 
aprendizagem 

Monitoria; 
Suporte; 

Atendimento multidisciplinar. 

Levantar as dificuldades dos 
alunos e realizar reforço 

acompanhado de monitores. 

Segunda após do 
semestre letivo. 

Pedagogia 
Professores e 

monitores 

Sala de aula e 
laboratório de 

informática 

Direção de ensino e 
DAA 

Dificuldade com 
modelo de 
avaliação 
adotado 

Formação continuada do 
professor em serviço; 

 

Agendar uma capacitação na 
primeira semana do período 

letivo; 
Realizar duas reuniões a cada 

trimestre. 

Início de cada 
semestre letivo 

Setor pedagógico e 
direção de ensino 

Sala de aula 
equipada com 

data show, 
computador 
expediente. 

Direção de ensino 
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CAUSAS DA 
EVASÃO 

AÇÕES DE INTERVENÇÃO METAS E INDICADORES CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

Greve 

O calendário acadêmico é 
montado com base nas 
necessidades de equalização 
cronológica para que as aulas 
sejam ministradas em tempo de 
atender ao máximo o calendário 
escolar convencional, com 
sábados letivos. 
 

Reestruturar o calendário 
acadêmico e para garantir em 
100% os dias letivos e 
conteúdos do curso 
 

O calendário 
acadêmico é montado 
com base nas 
necessidades de 
equalização 
cronológica para que 
as aulas sejam 
ministradas em tempo 
de atender ao máximo 
o calendário escolar 
convencional, com 
sábados letivos. 
 

Todos os 
departamentos 

Financeiros e 
materiais 

Direção Geral e de 
Ensino 

Trabalhar e 
estudar 

Incentivar estágios remunerados, 
buscando articulação com a 
política da extensão, CIEE e 

coordenação de estágio. 
Aumentar a política de assistência 
estudantil para o curso superior. 

Utilizar o percentual de 20%, 
previsto em lei, para EAD. 

(Capacitando os professores nas 
ferramentas de EAD) 

Planejar a utilização para 
aplicação dos 20%; 

Realizar visitas a empresas para 
novos convênios. 

Três meses antes de 
cada semestre letivo 

Coordenador, 
professores e CIEE 

Transporte para 
deslocamento a 

vista as 
empresas. 

DE, DEPP e 
professores. 
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Transporte 

Parcerias com as prefeituras; 
Acionar as autoridades 
competentes (MP...); 

Assegurar as Políticas de 
Assistência Estudantil; 

Realizar uma reunião a cada 
semestre com as prefeituras; 
Realizar uma reunião com o 
setor de assistência social. 

Dois meses antes de 
cada sempre letivo 

Coordenação de 
transporte DAA e DE. 

Transporte para 
deslocamento 

de visitas 
DG e DE 

Dificuldades 
financeiras 

Assegurar as Políticas de 
Assistência Estudantil. 

Fazer uma reunião com a 
direção de ensino e 

departamento de apoio ao aluno 
para assegurar maior 

oportunidades de assistência 
estudantil. 

Seis antes do início do 
ano letivo 

DE, DAA e serviço 
social 

Sala de 
reuniões 

DE 
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 RETENÇÃO 

CAUSAS DA 
RETENÇÃO 

AÇÕES DE INTERVENÇÃO METAS E INDICADORES CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

Relação 
professor-aluno 

Formação continuada do 
professor em serviço; 

Apoio do setor pedagógico; 
Apoio psicológico. 

Realizar uma reunião com a 
equipe pedagogos e psicólogo 

Segundo mês de cada 
semestre 

Pedagogia 
Psicologia e 

coordenadoria 

Sala de 
atendimento 

DE e DAA 

Greve  

1 Definição uma programação 
que mantenha o alunado 
informado sobre as causas, 
efeitos e demais andamentos 
sobre o movimento grevista; 
 
2 Elaboração ações que garantam 
ao aluno que seus conteúdos e 
carga horária sejam 
contemplados integralmente 

Reestruturar o calendário 
acadêmico e para garantir em 
100% os dias letivos e 
conteúdos do curso 

 

O calendário 
acadêmico é montado 
com base nas 
necessidades de 
equalização 
cronológica para que 
as aulas sejam 
ministradas em tempo 
de atender ao máximo 
o calendário escolar 
convencional, com 
sábados letivos. 

Todos os 
departamentos 

Materiais e 
Financeiros 

Direção Geral e de 
Ensino 

Dificuldade de 
acesso ao 
campus 

 

Acionar as autoridades 
competentes para garantir ao 

campus. 
Segurança e policiamento no 

entorno. 
 

Realizar uma reunião com as 
prefeituras; 

Realizar uma reunião com o 
secretário de segurança do 

município. 

Três meses antes do 
semestre letivo 

DE e DAA 
Transporte para 
deslocamento 
para reuniões 

DG e DE 

Ausência de 
programas 

institucionais de 
apoio ao 

aprendizado 

Monitoria; 
Suporte; 

Atendimento multidisciplinar. 

Planejar junto com o corpo 
docente a implantação de 

programas de apoio 
aprendizado. 

Quatro meses antes do 
início do semestre 

letivo 

Coordenação, 
professores e DE 

Sala de reunião DE DAA e DEPP 
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CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA - MACEIÓ 
Causas da 

evasão 
Ações de 

intervenção 
Metas e Indicadores 

Cronograma 
de execução 

Equipe 
multiprofissional 

Recursos necessários Responsável 

Conciliar 
rotina 

doméstica, 
trabalho e 

estudo 60% 

Ofertar para os alunos 
treinamento em 

gerenciamento de 
tempo, metas e 

objetivos 

1) Quantidade de treinamentos 
ofertados Meta: 01 por semestre 

1) Início de cada 
semestre 

1) DEPP 

*Financeiros: bolsas de 
extensão 

*Materiais: confecção de 
apostilas 

Coordenação 
de 

Extensão/DEP
P 

Implantar modalidade 
de EAD nos 

componentes 
curriculares 

1) Carga horária a distância 
Meta: 20% 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Setor de Pedagogia 2) 
Coordenações de Cursos 3) 
Núcleo docente estruturante 

4) Colegiado de curso 

*Financeiros: - *Materiais: 
plataforma de ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVA) 
Pedagogia 

Assegurar a politica de 
assistência estudantil 

1) Alunos na condição de 
vulnerabilidadeMeta: 80% 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Setor de Serviço 
Social2) Setor de 

Pedagogia 

*Financeiros:  grande demanda, 
contudo, cabe à gestão alocar 

orçamento*Materiais: 
Serviço Social 

Dificuldades 
financeiras 

20% 

Assegurar as Políticas 
de Assistência 

Estudantil 

1) Alunos na condição de 
vulnerabilidade 

Meta: 80% 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Setor de Serviço 
Social 

2) Setor de Pedagogia 

*Financeiros:  grande demanda, 
contudo, cabe à gestão alocar 

orçamento *Materiais: 
Serviço Social 

Falta de aulas 
práticas 13% 

Aumentar a relação 
aluno-máquina 

1) Número de alunos por 
computador 

Meta: 02 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) CTI 
2) DTI/Reitoria 

3) Direção geral 

*Financeiros:  grande demanda, 
contudo, cabe à gestão alocar 

orçamento *Materiais: 
computadores desktop 

CTI 

Estimular participação 
em desenvolvimento de 

projetos 

1) Projetos de pesquisa, inovação 
e extensão disponibilizados para 
participação de alunosMeta: 30 

projetos 
pesquisa/inovação/extensão 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Colegiado do curso2) 
Grupos de pesquisa3) 

DEPP 

*Financeiros: bolsas de 
pesquisa e extensão*Materiais: 

computadores, tablets, 
smartphones, drones, placas 

Arduíno 

Grupos de 
Pesquisa 

Falta de 
estágio/camp
o de estágio 

9% 

Conceber um programa 
mais eficiente para 

encaminhamentos de 
estágios 

1) Vagas de estágio 
disponibilizadas 

Meta: 90% dos alunos 
matriculados em 3o e 4o anos 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 
1) CIEE Não se aplica CIEE 



 
 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

 

86 

 

Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores 
Cronograma 
de execução 

Equipe 
multiprofissional 

Recursos necessários Responsável 

A metodologia 
não é 

estimulante 
9% 

Intensificar as visitas 
técnicas em empresas 

1) Quantidade de visitas às 
empresas parceiras 

Meta: 02 visitas técnicas por ano 
e por turma 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Coordenações de 
cursos 

2) CIEE 

*Financeiros: - 
*Materiais: transporte para 

deslocamentos 

Professor da 
disciplina 

Formação continuada 
do professor 

1) Capacitações por ano Meta: 02 
1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Coordenações de 
cursos2) CGP 

*Financeiros:  grande demanda, 
contudo, cabe à gestão alocar 

orçamento*Materiais: - 
CGP 

Adotar tecnologias 
educacionais nas 

práticas de ensino-
apredizagem 

1) Tecnologias educacionais 
implantadas 

Meta: 05 

1) Segundo 
semestre de 

2016 
1) Colegiado do curso 

*Financeiros:  não se aplica por 
adotar tecnologias livres e 

abertas *Materiais: ferramentas 
tecnológicas 

Colegiado do 
curso 

Falta de 
identificação 
com o curso 
escolhido 6% 

Organizar encontros 
sobre a perspectiva 
profissional de ex-
alunos e diálogos 

mercado-academia 

1) Quantidade de encontros 
anuais 

Meta: 02 

1) Segundo 
semestre de 

2016 
1) Colegiado do curso 

*Financeiros:  - 
*Materiais: datashow 

Colegiado do 
curso 

Criar ouvidoria online 
"Desista de desistir" 

com acesso anônimo 
para aconselhamento 

de alunos 

1) Ouvidorias implantadas 
 

Meta: 01 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Coordenações de 
cursos 

*Financeiros:  - 
*Materiais: plataforma 

tecnológica 

Coordenações 
de Cursos 

Ressaltar a relevância 
do diploma do curso 
técnico do IFAL no 

mercado de trabalho 

1) Campanhas de 
publicidadeMeta: 04 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Coordenações de 
cursos2) Coordenação de 

Comunicação3) Diretoria de 
Comunicação/Reitoria 

*Financeiros: grande demanda, 
contudo, cabe à gestão alocar 
orçamento*Materiais: mídias 

Coordenação 
de Cursos 

Facilitar transferência 
inter-campi a partir da 
definição de matrizes 

curriculares 
compatíveis 

1) Atualização de PPC dos cursos 
superiores 
Meta: 01 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Coordenações de 
cursos 

2) Setor de Pedagogia 

*Financeiros: - 
 

*Materiais: - 

Coordenação 
de Cursos 
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Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores 
Cronograma 
de execução 

Equipe 
multiprofissional 

Recursos necessários Responsável 

Falta de 
identificação 
com o curso 
escolhido 6% 

Aumentar a presença 
nas redes sociais 

utilizando linguagem 
mais próxima do jovem 

1) Presença em Redes Sociais 
Meta: 05 

2) Quantidade de postagens 
Meta: 50 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Coordenações de 
cursos 

*Financeiros: -*Materiais: - 
Técnico-

Administrativo 
do curso 

Aprimorar o conteúdo 
do sítio web do curso 

1) Atualizações do sítio web 
Meta: 02 atualizações semanais 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Coordenações de 
cursos 

*Financeiros: - 
*Materiais: - 

Técnico-
Administrativo 

do curso 

Disponibilizar teste 
vocacional em um 

portal web para alunos 
com dúvidas de 

identificação com o 
curso 

1) Disponibilização de ferramenta 
de teste onlineMeta: 01 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Coordenações de 
cursos2) CTI 

*Financeiros: -*Materiais: 
ferramenta tecnológica 

Coordenação 
de Cursos 

Fornecer capacitação 
aos docentes para 

combate ao bullying 

1) Porcentagem de docentes 
capacitados 
Meta: 100% 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Coordenações de 
cursos 
2) CGP 

*Financeiros: grande demanda, 
contudo, cabe à gestão alocar 

orçamento *Materiais: - 
CGP 

Formar professores 
para identificar na sala 

de aula alunos com 
potencial de evasão 

1) Porcentagem de docentes 
formados 

Meta: 100% 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Coordenações de 
cursos 

 
2) CGP 

*Financeiros: grande demanda, 
contudo, cabe à gestão alocar 

orçamento *Materiais: - 
CGP 

Dificuldades 
em executar 

todas as 
atividades 
propostas 

pela escola 
6% 

Intensificar o suporte 
de aprendizagem 

1) Número de monitores 
Meta: 09 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Coordenações de 
cursos 
2) DAA 

*Financeiros: bolsas de 
monitoria 

*Materiais: - 
DAA 
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Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores 
Cronograma 
de execução 

Equipe 
multiprofissional 

Recursos necessários Responsável 

Problemas 
quanto à 

compreensão 
da matéria 7% 

Ofertar nivelamento 
nos componentes 

curriculares com maior 
retenção 

1) Oferta de nivelamentos em 
componentes curricularesMeta: 01 

oferta, sendo em algoritmo 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Coordenações de 
cursos 

*Financeiros: -*Materiais: - 
Coordenação 

de Cursos 

Dificuldades 
no transporte 

15% 

Compatibilizar oferta de 
transporte por parte 

das prefeituras com o 
calendário acadêmico e 

horários dos cursos 

1) Contatos para sensibilização 
das prefeituras parceiras 

Meta: 10 contatos com prefeituras 

1) Segundo 
semestre de 

2016 
1) Direção de Ensino 

*Financeiros: - 
*Materiais: - 

Direção de 
Ensino 

Condições 
físicas 

precárias dos 
laboratórios 

24% 

Criar plano de 
manutenção preventiva 

dos equipamentos 

1) Percentual de máquinas 
cobertas por contratos de 
manutenção preventiva 

Meta: 100% 

1) Segundo 
semestre de 

2016 
1) CTI 

*Financeiros: grande demanda, 
contudo, cabe à gestão alocar 

orçamento *Materiais: - 
CTI 

Condições 
físicas dos 
espaços 

precárias ou 
inexistentes 

16% 

Criar plano de 
manutenção 

1) Contratos com profissionais de 
manutenção 

Meta: 10 contratos de prestadores 
de serviço 

1) Segundo 
semestre de 

2016 
1) Setor de Manutenção 

*Financeiros: grande demanda, 
contudo, cabe à gestão alocar 

orçamento *Materiais: - 

Setor de 
Manutenção 

Otimizar a alocação 
dos espaços físicos 

1) Plano de otimização de 
espaços físicos 

Meta: 01 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Direção Geral do 
Campus 

*Financeiros: - 
*Materiais: - 

Direção Geral 

Falta de 
professores 

para algumas 
matérias 8% 

Garantir concurso para 
professor efetivo e 

substituto por perfil de 
atuação de acordo com 

carência de vagas 

1) Cobertura de perfis dos 
docentes por área de atuação do 
cursoMeta: 100% dos perfis de 

atuação 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) Direção de Ensino2) 
PROEN/Reitoria 

*Financeiros: alta demanda, 
contudo, cabe à gestão alocar 

orçamento*Materiais: - 

PROEN/Reitor
ia 
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Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores 
Cronograma 
de execução 

Equipe 
multiprofissional 

Recursos necessários Responsável 

Dificuldades 
de acesso à 

recursos 
tecnológicos 

(internet, 
computadores

) 7% 

Prover internet rápida e 
de qualidade 

1) Link de internet banda larga 
Meta: 100 Mbps 

1) A partir do 
ano letivo de 

2017 

1) CTI 
2) DTI/Reitoria 

*Financeiros: alta demanda, 
contudo, cabe à gestão alocar 

orçamento 
*Materiais: - 

CTI 

Acessibilidade 
1% 

Adquirir plataforma 
elevatória para o bloco 

de informática 

1) Número de plataformas 
elevatórias 
Meta: 01 

1) Segundo 
semestre de 

2016 

1) Diretoria de 
Administração do 

Campus 

*Financeiros: alta demanda, 
contudo, cabe à gestão alocar 

orçamento 
*Materiais: - 

Diretoria de 
Administração 

do Campus 
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Curso: Técnico Integrado em Edificações - Maceió 
Causas da 

evasão 
Ações de intervenção Metas e Indicadores 

Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Transporte Parceria com as prefeituras 

1) Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos 

alunos matriculados 
 2) Realizar uma reunião a cada 

semestre com as prefeituras 

1) Um mês antes 
do início do ano 

letivo 
2) Inicio de cada 
semestre letivo 

1) CRA 
2) Direção do 

Campus e 
Direção de Ensino 

*Financeiros: Diarias e 
transporte para 

deslocamento para as 
reuniões 

*Materiais: Ofício 

Direção Geral 

Falta de 
identificação 
com o curso 

1) Realizar maior e melhor divulgação 
do curso e do perfil.  2) Realizar a 

divulgação de casos de sucesso em 
feiras profissionais.   3) Melhorar o site 
institucional. 4) Acolher  os alunos nos 

campi com palestras explicativas / 
seminários de integração – trabalhar a 
questão da carreira / semana do curso. 
5) Melhorar divulgação na mídia e nas 

redes sociais. 

Realizar pesquisas de 
informações com os alunos 
ingressantes a respeito das 

informações prévias adqueridas 
pelos mesmos antes do ingresso 

na instituição 

Início de cada 
semestre letivo 

1) 
Coordenadorias;     

2)  DAA;              
3) DE. 

*Financeiros: 
*Materiais: Formulários 

para pesquisa. 

Direção Geral; DE; 
DAA; 

Coordenadores. 

Curso longo 
Estudar a redução do tempo do curso 

integrado para três anos. 

Realizar oficinas de estudo e 
reestruturação curricular junto a 
professores e setor pedagógico 

Ano letivo 
corrente 

1)Coordenadorias
;2)  Professores;            
3) Equipe 
pedagógica 

*Financeiros: 
*Materiais: Papel Ofício 

Direção Geral; DE; 
DAA; 

Coordenadores. 

Ausência de 
uma rotina de 

estudos 

1) Planejamento de estudos e oficinas 
de orientação.  2)Ampliação de 
ambientes de estudo dentro da 

instituição. 3)  Programa de tutoria dos 
professores com os alunos.  

4)Aumentar a integração escola família 

Oficinas de orientação escolar 
para o corpo discente 

Ano letivo 
corrente 

1) Equipe 
pedagógica 2) 

Psicologia 

*Financeiros: 
*Materiais: 

DE; DAA 

Metodologia de 
ensino do 
professor 

Formação continuada destinada ao 
corpo docente. 

Disponibilizar cursos de formação 
continuada para o corpo docente 

Ano letivo 
corrente 

1. Corpo Docente 
*Financeiros: 

*Materiais: 
DE; Coordenadorias 



 
 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

 

91 

 

 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldade 
relativa à 
formação 
anterior 

1) Monitoria. 
2) Suporte. 

3) Atendimento multidisciplinar. 

1)Acompanhamento de 
desempenho discente;2) 

Identificação daqueles que 
precisão de acompanhamento; 3) 

Verificação de resultados após 
realização das atividades 

sugeridas 

Ano letivo 
corrente 

1) 
Coordenadorias; 
2) Professores;             

3) Equipe 
pedagógica 

*Financeiros: 
*Materiais: Material de 

consumo 

DE; 
Coordenadorias; 

Equipes 
pedagógicas 

Trabalhar e 
estudar 

1) Utilizar o percentual de 20%, 
previsto em lei, para EAD. (capacitar os 
professores nas ferramentas de EAD) 
2) Incentivar estágios remunerados 

buscando articulação com a politica da 
extensão, CIEE e coordenações de 

estágio. 
3) Assegurar a politica de assistência 

estudantil 

Promover maior integração entre 
escola e atores no mercado de 

trabalho; Implementar ferramentas 
de EAD. 

Ano letivo 
corrente 

1)Coordenadorias
; 

2)  Professores;          
3) Equipe 

pedagógica 

*Financeiros: 
*Materiais: Material de 

consumo 

DE; 
Coordenadorias;   

Equipes 
pedagógicas 
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7.5 CAMPUS MARAGOGI 
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Curso: Agroecologia - Campus Maragogi 

Causas da evasão Ações de Intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

Execução 
Equipe Multiprofissional Recursos Necessários Responsável 

Greve  
46% 

1 Definição de uma programação 
que mantenha o alunado informado 
sobre as causas, efeitos e demais 
andamentos sobre o movimento 
grevista; 
2 Elaboração de ações que 
garantam ao aluno que seus 
conteúdos e carga horária sejam 
contemplados integralmente 
 

Reestruturar o calendário 
acadêmico e para garantir em 
100% os dias letivos e conteúdos 
do curso 

 

O calendário acadêmico é 
montado com base nas 
necessidades de 
equalização cronológica 
para que as aulas sejam 
ministradas em tempo de 
atender ao máximo o 
calendário escolar 
convencional, com 
sábados letivos. 

 

Todos os departamentos Financeiros e Materiais 
Direção Geral e 

de Ensino 

Dificuldades com 
Transporte   

27% 

Firmar parcerias com as prefeituras 
da região 

Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos 

alunos  matriculados Antes do período de 
divulgação do 
processo seletivo. 

Direção Geral; 
Departamento 
Acadêmico; 

Coordenação da COPES 
do Campus  Maragogi 

*Financeiros: Diárias e transporte para 
deslocamento para as reuniões 

*Materiais: Telefone Institucional 

Direção Geral e 
de Ensino 

Visitar os municípios para 
concretizar as parcerias. 

Acompanhar os serviços ofertados 
pelas Prefeituras 

Durante o ano letivo. Direção Geral 
Direção Geral e 

de Ensino 

Assegurar e ampliar as Políticas de 
Assistência Estudantil 

Mapear os alunos que não 
recebem Assistência Estudantil, 
avaliando as possibilidades de 

inclusão desses alunos no 
Programa; 

No primeiro mês do início 
das aulas; Assistente Social do 

Campus e Coordenação 
de Apoio ao Ensino. 

*Financeiros: Orçamento da Assistência 
Estudantil. 
*Materiais: Questionários impressos para 

realizar a entrevista com os alunos 

Direção Geral e 
de Ensino 

Incentivar o uso da Assistência 
Estudantil para suprir 
necessidades de transporte. 

Durante o ano letivo 
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Causas da 

evasão 
Ações de Intervenção Metas e Indicadores 

Cronograma de 
Execução 

Equipe 
Multiprofissional 

Recursos Necessários Responsável 

Trabalhar e 
Estudar  
18% 

Firmar parcerias com 
empresas para o aumento da 

oferta de estágios 
remunerados 

Otimizar a articulação entre 
as Coordenações de 

Extensão, de curso e as  
empresas. 

Durante o ano 
letivo 

Coordenação de 
Extensão; 

Coordenações de 
Curso 

*Financeiros: Diárias e transporte 
para deslocamento para as 

reuniões *Materiais: Telefone 
Institucional 

 
 
 
 
Coordenação de 
Extensão; 
Coordenações 
de Curso 

Assegurar a politica de 
assistência estudantil. 

Verificar quais estudantes 
ainda não são contemplados 

pelo auxílio  permanência. 

No primeiro mês do 
início das aulas 

Assistente Social do 
Campus e 

Coordenação de 
Apoio ao Ensino. 

*Financeiros: Orçamento da 
Assistência Estudantil. 

*Materiais: Questionários 
impressos para realizar a 
entrevista com os alunos 

Orientar os estudantes acerca 
da elaboração de 

programação de estudos. 

Estimular a utilização do 
Guia para planejamento de 

estudos  individuais. 
Durante o ano letivo 

Coordenadoria 
Pedagógica 

*Financeiros: Recursos do 

Campus.*Materiais: Material 

impresso. 

Falta de 

preparação/ 

capacitação dos 

servidores  

 

9% 

Ofertar e incentivar a 
Formação Continuada dos 

servidores do Campus. 

Buscar parcerias com a 
Reitoria para a 

oferta de cursos. 

Durante o ano 
letivo 

Departamento 
Acadêmico 

*Financeiros: Orçamento da 
Reitoria. 

Materiais: Material impresso. 

Departamento 

Acadêmico 

Coordenadoria 

Pedagógica 
Promover oficinas e 
encontros didático- 

pedagógicos no Campus. 
1 vez por semestre 

Coordenadoria 
Pedagógica 

*Financeiros: Recursos do 
Campus. 

*Materiais: Material impresso. 

Estimular a auto-
capacitação. 

Durante o ano letivo 

Departamento 
Acadêmico e 

Coordenações de 
Curso 

* Recursos Digitais para divulgar 
os eventos 
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Curso: Hospedagem - Campus Maragogi 

Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores Cronograma de execução Equipe multiprofissional Recursos necessários Responsável 

Greve 46% 

1 Definição de uma 
programação que mantenha o 
alunado informado sobre as 

causas, efeitos e demais 
andamentos sobre o 
movimento grevista; 

2 Elaboração de ações que 
garantam ao aluno que seus 
conteúdos e carga horária 
sejam contemplados 
integralmente 

 
Reestruturar o calendário 

acadêmico e para garantir em 
100% os dias letivos e 

conteúdos do curso 
 

 
O calendário acadêmico é 

montado com base nas 
necessidades de equalização 
cronológica, para que as aulas 

sejam ministradas em tempo de 
atender ao máximo o calendário 

escolar convencional, com 
sábados letivos. 

 

Todos os departamentos Financeiros e Materiais 

 
 
 
 
 

Direção Geral e de Ensino 

Dificuldades com 
Transporte  

27% 

Firmar parcerias com as 
prefeituras da região 

Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos 
alunos matriculados Antes do período de divulgação do 

processo seletivo 

Direção Geral; 
Departamento Acadêmico; 
Coordenação da COPES 
do Campus Maragogi 

*Financeiros: Diárias e transporte 
para deslocamento para as 

reuniões 
 

*Materiais: Telefone Institucional 

 
 
 
 

Direção Geral e de Ensino Visitar os municípios para 
concretizar as parcerias. 

Acompanhar os serviços 
ofertados pelas Prefeituras 

Durante o ano letivo. Direção Geral. 

Assegurar e ampliar as 
Políticas de Assistência 

Estudantil 

Mapear os alunos que não 
recebem Assistência Estudantil, 
avaliando as possibilidades de 
inclusão desses alunos no 
Programa; 

No primeiro mês do início das aulas 

Assistente Social do 
Campus e Coordenação de 
Apoio ao Ensino. 

*Financeiros: Orçamento da 
Assistência Estudantil. 

 
*Materiais: Questionários impressos 

para realizar a entrevista com os 
alunos. Incentivar o uso da Assistência 

Estudantil para suprir 
necessidades de transporte. 

Durante o ano letivo 
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Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Trabalhar e 
Estudar 18% 

Firmar parcerias com 
empresas para o aumento da 

oferta de estágios 
remunerados 

Otimizar a articulação entre as 
Coordenações de Extensão, de 
curso e as empresas. 

Durante o ano letivo 

Coordenação de 
Extensão; 
Coordenações de 
Curso 

*Financeiros: Diárias e transporte 
para deslocamento para as 

reuniões 
*Materiais: Telefone Institucional 

 
 
 
 
 
 

Assistente Social 
do Campus e 

Coordenação de 
Apoio ao Ensino 

Assegurar a politica de 
assistência estudantil. 

Verificar quais estudantes ainda 
não são contemplados pelo auxílio 

permanência. 

No primeiro mês do 
início das aulas 

Assistente Social do 
Campus e 

Coordenação de Apoio 
ao Ensino. 

*Financeiros: Orçamento da 
Assistência Estudantil 

*Materiais: Questionários 
impressos para realizar a 
entrevista com os alunos 

Orientar os estudantes acerca 
da elaboração de 

programação de estudos. 

Estimular a utilização do Guia para 
planejamento de estudos 

individuais. 
Durante o ano letivo 

Coordenadoria 
Pedagógica 

 
*Financeiros: Recursos do Campus 

*Materiais: Material impresso 

 

Falta de 
preparação/ 

capacitação dos 
servidores  

9% 

Ofertar e incentivar a 
Formação Continuada dos 

servidores do Campus. 

Buscar parcerias com a Reitoria 
para a oferta de cursos. 

Durante o ano letivo 
Departamento 

Acadêmico 

*Financeiros: Orçamento da 
Reitoria 

*Materiais: --- 

Departamento 
Acadêmico e 
Coordenação 
Pedagógica 

Promover oficinas e encontros 
didático-pedagógicos no Campus. 

1 vez por semestre 
Coordenadoria 

Pedagógica 

*Financeiros: Recursos do Campus 
 

*Materiais: Material impresso. 

Estimular a auto capacitação. Durante o ano letivo 

Departamento 
Acadêmico e 

Coordenações de 
Curso 

* Recursos Digitais para divulgar 
os eventos. 
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7.6 CAMPUS MARECHAL DEODORO 
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Curso: Superior  de Tecnologia em Gestão Ambiental – Marechal Deodoro 

Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Greve 50% 
Comunicação com os 

Alunos Ativos 

1) Cadastro de atividades das disciplinas 
no sistema SIGAA  2)Publicar Notícias 
sobre atividades no CAMPUS  3)Estimular 
a utilização do estudo dirigido pelos 
professores  4)Contactar via telefone 
institucional para os alunos do Primeiro 
módulo 

1)No início do 
semestre Letivo 
2)durante o período 
da greve 

1) Coordenação 
do Curso 2) 
Assessoria de 
Comunicação 3) 
Corpo docente 

Financeiros: Crédito para 
telefone institucional                

Serviço de Internet funcionando 
de forma adequada 

GESTÃO e DTI 

Dificuldade com 
Transporte 7% 

Parceria com as 
prefeituras 

1) Fazer o mapeamento dos municípios de 
residência dos alunos matriculados 
 2) Realizar uma reunião a cada semestre 
com as prefeituras 3)Utilizar o percentual 
de 20%, previsto em lei, para EAD. 
(capacitar os professores nas ferramentas 
de EAD) 

1) Um mês antes do 
início do ano letivo 
2) Início de cada 
semestre letivo 

1) CRA 2) Direção 
do Campus e 
Direção de Ensino 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para deslocamento 

para as reuniões 
*Materiais: Ofício 

DAP 

Falta de aulas 
práticas 30% 

Visitas Técnicas  e 
Parcerias com as 
indústrias locais 

1)Aquisição de Material Didático portátil   
2)Mudanças nas ementas do curso 

1) Início do 
calendário de 
compras         
2)Final do Semestre 
Letivo 

1)Coordenação 
de curso 
2)Direção 
Administrativa 

*Financeiros: Recurso para 
compra de Reagentes e 

Equipamentos *Materiais: 
Equipamento portátil de análises 

de parâmetros sanitários; 
Multímetros Ambientais; GPS; 

DAP 

Trabalhar e 
estudar 10% 

Contato com as 
empresas e industrias 

empregadoras  
Programas de Bolsa 

de Estudos 

1)Estimular a utilização do estudo dirigido 
pelos professores 2)Ajustar SIGAA para 
evitar reprovação por faltas em aulas de 
reposição ou antecipação 3)Aumento do 
número de bolsas de estudos em parceria 
com industrias 

1)Início do 
Semestre Letivo                                   
2)Fluxo Contínuo 

1)Coordenação 
de Extensão  
2)Coordenação 
de Curso 
3)Direção Geral 

*Financeiros: Captação de 
recursos com Industrias e 

Empresários locais *Materiais: 

DAP  e  Direção 
Geral 
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Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Falta de Apoio 
da Família 5% 

Divulgação do Curso 
em diversas mídias 

1)Apresentação de casos de egressos 
empregados   2)Encontro de egressos no 
calendário acadêmico   3)Convênios com 
empresas de buscas de vagas e empregos 

1) Início e Meio do 
semestre letivo 

1) ASCOM                                         
2)Coordenação 
de Extensão 

*Financeiros: Bolsas de Estudos 
vinculadas às industrias 

 
*Materiais: 

PROEX 

Distância da 
Família 5% 

Favorecer  a 
comunicação à 

distância dentro do 
campus 

1)Instalação de acesso à internet de banda 
larga 

1Início do semestre 
Letivo                            
2) contínuo 

CTI e DAP 
*Financeiros: 

*Materiais: 
CTI e DAP 

Dificuldades em 
executar as 
atividades 

propostas pela 
escola 1% 

Ambiente Favorável 
ao Estudo 

1) Suporte de aprendizagem. 
2) Ampliar acesso a monitorias. 
3) Formação continuada do professor. 

Planejamento no 
Início do Semestre 
Letivo 

Coordenação do 
Curso e DE 

*Financeiros: 
*Materiais: 

Coordenação do 
Curso e DE 

Dificuldade em 
realizar  o 

Trabalho de 
Conclusão do 
Curso - TCC 

1% 

Mudanças na 
Apresentação do 

Curso 

1)Divulgação das áreas de atuação dos 
diversos professores do Curso      
2)Mudanças no Projeto do curso 

Contínuo 
Coordenação do 
curso e NDE 

*Financeiros: 
*Materiais: 

Coordenação do 
curso e NDE 
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Curso: Hospedagem – Marechal Deodoro 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores Cronograma de execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Falta de aulas 
práticas - 12% 

Sendo a maioria dos discentes 
desistentes dos anos iniciais, 
sugerimos conversar com 
docentes de disciplinas com 
potencial de aula prática, dos 
anos iniciais, a adequarem 
conteúdos disciplinares à parte 
prática. 

Após um ano letivo, 
realizar pesquisa junto 
aos discentes e 
docentes, verificando o 
número e adequação 
de aulas práticas 
ministradas. 

Período letivo de um ano. 
Direção de Ensino; 
Coordenação de 
Curso; Docentes. 

Rede de internet 
eficiente, para pesquisa 
via "GoogleDocs". 

Eder Junior de Cruz e 
Souza; Pedro 

Guilherme Fernandes 
da Silva; 

Docentes. 

Problemas 
quanto à 

compreensão 
da matéria - 8% 

1) Aulas de nivelamento; 
2) Ações de monitoria. 

1) Reduzir número de 
alunos e recuperação e 
retenção; 2) 
Porcentagem de alunos 
em recuperação e/ou 
retidos. 

Acompanhamento de dois 
anos letivos consecutivos, 
por se tratar de atividade de 
médio/longo prazo. 

Direção de Ensino; 
Coordenação de 
Curso;Docentes. 

1) Salas de aula 
(monitoria); 2) 
Disponibilidade de 
docentes (em número e 
tempo para os 
docentes);3) Bolsa para 
monitores. 

Eder Junior de Cruz e 
Souza; 

Pedro Guilherme 
Fernandes da Silva; 

Docentes. 

A metodologia 
não é 

estimulante - 
8% 

 
1) Palestras motivadoras aos 
docentes;2) Contínuo programa 
de reciclagem pedagógica para os 
docentes;3) Adoção de novas 
metodologias de ensino; 4) 
Compra de material pedagógico 
referente às diversas disciplinas, 
visando estimular discentes e 
docentes. 

Pesquisa junto aos 
discentes, ao final de 
cada semestre, durante 
dois anos letivos 
consecutivos, por se 
tratar de uma ação de 
médio/longo prazo. 

Aplicação de questionários 
ao final de cada semestre 
letivo, durante dois anos, a 
todas as turmas de 
discentes, para todas as 
disciplinas. 

Direção de Ensino; 
Coordenação de 
Curso. 

1) Financiamento para 
contratação de 
palestrantes; 
2) Ofício. 

Eder Junior de Cruz e 
Souza; Pedro 

Guilherme Fernandes 
da Silva. 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores Cronograma de execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldades em 
realizar todas 
as atividades 

propostas pela 
escola - 8% 

1) Palestras motivadoras aos 
discentes; 2) Palestras e 
demonstrações de administração 
e otimização do tempo, para os 
discentes. 

Pesquisa junto aos 
discentes, ao final de 
cada semestre, durante 
dois anos letivos 
consecutivos, por se 
tratar de uma ação de 
médio/longo prazo. 

Aplicação de questionários 
ao final de cada semestre 
letivo, durante dois anos, a 
todas as turmas de 
discentes, para todas as 
disciplinas. 

Direção de Ensino; 
Coordenação de 
Curso. 

1) Financiamento para 
contratação de 
palestrantes; 2) Ofício. 

Eder Junior de Cruz e 
Souza; Pedro 

Guilherme Fernandes 
da Silva. 

Dificuldades 
com as normas 
da escola - 6% 

Palestras elucidativas aos 
discentes, sobre a 
regulamentação do IFAL. 

1) Reaplicar a questão 
sobre o tema, a cada 
seis meses;2) Realizar 
a pesquisa ao longo de 
dois anos letivos, por 
se tratar de ação a 
médio/longo prazo. 

Dois anos letivos 
consecutivos. 

Direção de Ensino; 
Coordenação de 
Curso. 

Ofício 

Eder Junior de Cruz e 
Souza; 

Pedro Guilherme 
Fernandes da Silva. 

 

Dificuldades 
financeiras - 

17% 

Traçar o perfil qualitativo e 
quantitativo do alunado em 
situação de vulnerabilidade 
econômica, priorizando-o em 
programas sociais desenvolvidos 
pelo Ifal. 

Estender os programas 
de assistência 
estudantil a fim de 
atender a todos. 

Estabelecer um cronograma 
de entrevistas e demais 
procedimentos para 
averiguar o perfil do alunado 
no início do ano letivo. 

DAA – Assistência 
social, psicologia, 
Setor Médico. 

 Otimizar os recursos 
da assistência 
estudantil 

Diogo Vasconcelos 

Dificuldade de 
relacionamento 
com a Direção 
do Campus - 

10% 

Empregar uma gestão 
democrática e participativa ao 
discente, promovendo um canal 
de comunicação aberto e 
acessível. 

Estabelecer uma 
agenda de 
comunicação entre o 
corpo gestor da escola 
e o alunado, 
privilegiando as 
reuniões com 
representantes de 
turma e representantes 
acadêmicos. 

Desenvolver ações que 
assegurem a participação 
efetiva dos alunos no 
cotidiano da escola, 
incentivando atividades 
artísticas, políticas e 
culturais de forma 
sistemática e periódica. 

1) Coordenação de 
Curso; 
2)Direção do 
Campus e Direção 
de Ensino. 

- 

Pedro Guilherme 
Fernandes da Silva; 

Marília Gois; 
Éder Júnior de Cruz e 

Souza. 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores Cronograma de execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldade com 
Transporte - 

11% 

Parceria com as prefeituras. 
Contatos com agências 
reguladoras dos transportes 
alternativos, ARSAL, TRANSPAL 
e com a Real Alagoas, empresa 
que executa o transporte regular 
entre Maceió e Marechal 
Deodoro. 

1) Fazer o 
mapeamento dos 
municípios de 
residência dos alunos 
matriculados; 2) 
Realizar uma reunião a 
cada semestre com as 
prefeituras ou em 
caráter de urgência 
quando necessário. 

 Ações em execução desde 
o ano letivo de 2014 . 
1) Um mês antes do início 
do ano letivo; 
2) Início de cada semestre 
letivo. 

1) Coordenação de 
Curso  2)Direção do 
Campus e Direção 
de Ensino             

Financeiros: Diárias e 
transporte para 
deslocamento para as 
reuniões. 
Materiais: Ofício. 

Pedro Guilherme 
Fernandes da Silva; 

Marília Gois; 
Éder Júnior de Cruz e 

Souza. 

Greve - 28% 

1 Definição de uma programação 
que mantenha o alunado 

informado sobre as causas, 
efeitos e demais andamentos 
sobre o movimento grevista 
2 Elaboração de ações que 
garantam ao aluno que seus 

conteúdos e carga horária sejam 
contemplados integralmente 

Reestruturar o 
calendário acadêmico e 
para garantir em 100% 

os dias letivos e 
conteúdos do curso 

 

O calendário acadêmico é 
montado com base nas 

necessidades de 
equalização cronológica 
para que as aulas sejam 
ministradas em tempo de 

atender ao máximo o 
calendário escolar 

convencional, com sábados 
letivos. 

 

Todos os 
departamentos 

*Financeiros: 
*Materiais: 

 
Marília Gois; 

Éder Júnior de Cruz e 
Souza. 

Dificuldades 
financeiras - 

17% 

Traçar o perfil qualitativo e quantitativo 
do alunado em situação de 
vulnerabilidade econômica, 
priorizando-o em programas sociais 
desenvolvidos pelo Ifal. 

Estender os programas 
de assistência 
estudantil a fim de 
atender a todos. 

Estabelecer Um cronograma 
de entrevistas e demais 
procedimentos para 
averiguar o perfil do alunado 
no início do ano letivo. 

DAA – Assistência 
social, psicologia, 
Setor Médico. 

 Otimizar os recursos 
da assistência 
estudantil 

Diogo Vasconcelos 
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Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Condições físicas 
precárias dos 
laboratórios  

 17% 

1) Compra de equipamentos e 
material de aula prática; 
2) Adequação física dos laboratórios, 
no sentido de um maior espaço 
interno para os mesmos; 3) 
Equipamentos de segurança 
(extintores, por exemplo) e 
vestimenta própria (IFAL ceder 
jalecos). 

1) Ações de manutenção dos 
laboratórios; 2) Construção 
de novos blocos; 3) Tempo 
de licitação e construção. 

Atividades já estão em 
processo de licitação, 
faltando o item referente 
à compra de jalecos. 

Reitoria;PROAD; 
CPO;Direção de 
Ensino;Docentes/pe
squisadores. 

Captação de 
verbas junto às 
fontes pertinentes. 

Reitoria; 
PROAD;CPO 

Direção de 
Ensino; 

Docentes / 
pesquisadores. 

Quantidade de 
salas de aula 
insuficientes 
(monitoria)  

12% 

Construção de novas salas. 
1) Construção de novos 
blocos; 2) Tempo de licitação 
e construção. 

Atividades já estão em 
processo de licitação, 
faltando o item referente 
à compra de jalecos. 

Reitoria; PROAD; 
CPO; Direção de 
Ensino;Docentes/pe
squisadores. 

Captação de 
verbas junto às 
fontes pertinentes. 

Reitoria; 
PROAD; CPO 

Direção de 
Ensino; 

Docentes / 
pesquisadores. 

Falta de 
professores para 
algumas matérias 

 10% 

Política de contratação e manutenção 
de docentes nos campi. 

1) Diminuição da 
porcentagem de remoção e 
??? De docentes;2) Tempo 
de permanência do docente, 
no campus para o qual foi 
designado/escolheu em 
concurso. 

Acompanhamento por 
período de 3 a 5 anos, 
por se tratar de atividade 
de médio/longo prazo. 

Reitoria;PROEN; 
Direção Geral; 
Direção de Ensino. 

1) Melhores 
salários; 2) 
Condições 
adequadas para 
fixação do 
docente no 
campus. 

Reitoria; 
PROEN; 

Direção Geral; 
Direção de 

Ensino. 

Condições físicas 
precárias dos 
laboratórios 

17% 

1) Compra de equipamentos e material de 
aula prática; 2) Adequação física dos 
laboratórios, no sentido de um maior 
espaço interno para os mesmos; 3) 
Equipamentos de segurança (extintores, 
por exemplo) e vestimenta própria (IFAL 
ceder jalecos). 

1) Ações de manutenção dos 
laboratórios; 2) Construção 
de novos blocos; 3) Tempo 
de licitação e construção. 

Atividades já estão em 
processo de licitação, 
faltando o item referente 
à compra de jalecos. 

Reitoria; PROAD; 
CPO;Direção de 
Ensino; 
Docentes/pesquisa
dores. 

Captação de 
verbas junto às 
fontes pertinentes. 

Reitoria; 
PROAD; CPO 

Direção de 
Ensino; 

Docentes / 
pesquisadores. 
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Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Quantidade de 
salas de aula 
insuficientes 
(monitoria) 

 
12% 

Construção de novas salas. 
1) Construção de novos 
blocos; 2) Tempo de licitação 
e construção. 

Atividades já estão em 
processo de licitação, 
faltando o item referente 
à compra de jalecos. 

Reitoria;PROAD; 
CPO;Direção de 
Ensino;Docentes/pe
squisadores. 

Captação de 
verbas junto às 
fontes pertinentes. 

Reitoria; 
PROAD;CPO 

Direção de 
Ensino; 

Docentes / 
pesquisadores. 

Falta de 
professores para 
algumas matérias 

 
 10% 

Política de contratação e manutenção 
de docentes nos campi. 

1) Diminuição da 
porcentagem de remoção e 
??? De docentes; 2) Tempo 
de permanência do docente, 
no campus para o qual foi 

designado/escolheu em 
concurso. 

Acompanhamento por 
período de 3 a 5 anos, 
por se tratar de atividade 
de médio/longo prazo. 

Reitoria; 
PROEN; 
Direção Geral; 
Direção de Ensino. 

1) Melhores 
salários; 
2) Condições 
adequadas para 
fixação do 
docente no 
campus. 

Reitoria; 
PROEN; 

Direção Geral; 
Direção de 

Ensino. 

 

Transporte  
 

16% 

Parceria  e contatos com as 
prefeituras, ARSAL, TRANSPAL e 
Empresa Real Alagoas 

1) Mapeamento dos 
municípios de residência dos 
alunos matriculados;2) 
Reunião a cada semestre 
com as prefeituras;3) 
Acompanhamento das ações 
de transporte. 

Atividades já vêm sendo 
desenvolvidas desde 
2014. 

1) Direção do 
Campus; 
2) Direção de 
Ensino; 
3) Coordenação de 
Curso. 

Financeiros: 
Diárias e 
transporte para 
deslocamento 
para as reuniões; 
Materiais: Ofício e 
serviço de 
telefonia 
institucional 

Marília Gois; 
Eder Junior de 
Cruz e Souza; 

Pedro Guilherme 
Fernandes da 

Silva. 

Falta de Apoio da 
Família 

 
12% 

1) Aproximação do discente com o 
setor de Apoio Acadêmico, Psicologia 
e Serviço Social; 2) Conversa direta 
com a Família, trazendo a mesma ao 
campus. 

Reduzir, ao máximo esse 
índice, fazendo 
acompanhamento por 
frequência dos discentes 
envolvidos nessa 
problemática. 

1) Pesquisa com os atuais 
discentes, procurando 
identificar a existência do 
problema; 2) No prazo de 1 
ano, através de entrevistas 
com discente e família, 
verificar o andamento da 
ação. 

DAA;Setor de 
Psicologia;Serviço 
Social; 
Coordenação de 
Curso. 

Materiais: serviço 
de telefonia 
institucional, 
ofício. 

Diogo 
Vasconcelos; 
No momento, 

ausência da área 
de psicologia. 
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Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsáveis 

Greve  
60% 

 
1 Definição de uma programação que 
mantenha o alunado informado sobre 

as causas, efeitos e demais 
andamentos sobre o movimento 

grevista; 
 

2 Elaboração de ações que garantam 
ao aluno que seus conteúdos e carga 

horária sejam contemplados 
integralmente 

 

 

Reestruturar o calendário 
acadêmico e para garantir 
em 100% os dias letivos e 

conteúdos do curso 
 

Reestruturar o calendário 
acadêmico e para 

garantir em 100% os dias 
letivos e conteúdos do 

curso 
 

Todos os 
departamentos 

Financeiros e 
Materiais 

Direção Geral e 
de Ensino 
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Curso: Médio Integrado em Meio Ambiente – Marechal Deodoro 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores Cronograma de execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Condições físicas 
precárias dos 
laboratórios - 

17% 

1) Compra de equipamentos e 
material de aula prática; 
2) Adequação física dos 

laboratórios, no sentido de um 
maior espaço interno para os 
mesmos;3) Equipamentos de 

segurança (extintores, por 
exemplo) e vestimenta própria 

(IFAL ceder jalecos). 

1) Ações de 
manutenção dos 
laboratórios;2) 

Construção de novos 
blocos;3) Tempo de 

licitação e construção. 

Atividades já estão em 
processo de licitação, faltando 
o item referente à compra de 

jalecos. 

Reitoria;PROAD;CP; 
Direção de Ensino; 

Docentes/pesquisado
res. 

Captação de verbas 
junto às fontes 

pertinentes. 

Reitoria;PROAD; 
CPODireção de 

Ensino;Docentes / 
pesquisadores. 

Quantidade de 
salas de aula 
insuficientes 

(monitoria) - 12% 

Construção de novas salas. 

1) Construção de 
novos blocos; 2) Tempo 

de licitação e 
construção. 

Atividades já estão em 
processo de licitação, faltando 
o item referente à compra de 

jalecos. 

Reitoria;PROAD; 
CPO;Direção de 

Ensino;Docentes/pes
quisadores. 

Captação de verbas 
junto às fontes 

pertinentes. 

Reitoria; 
PROAD;CPO 

Direção de Ensino; 
Docentes / 

pesquisadores. 

Falta de 
professores para 
algumas matérias 

- 10% 

Política de contratação e 
manutenção de docentes nos 

campi. 

1) Diminuição da 
porcentagem de remoção 

e ??? De docentes; 2) 
Tempo de permanência do 
docente, no campus para 

o qual foi 
designado/escolheu em 

concurso. 

Acompanhamento por período 
de 3 a 5 anos, por se tratar de 

atividade de médio/longo 
prazo. 

Reitoria;PROEN; 
Direção Geral; 

Direção de Ensino. 

1) Melhores salários; 
2) Condições 

adequadas para 
fixação do docente no 

campus. 

Reitoria;PROEN; 
Direção Geral; 

Direção de Ensino. 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores Cronograma de execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Condições físicas 
precárias dos 
laboratórios - 

17% 

1) Compra de equipamentos e 
material de aula prática; 
2) Adequação física dos 

laboratórios, no sentido de um 
maior espaço interno para os 

mesmos; 
3) Equipamentos de 

segurança (extintores, por 
exemplo) e vestimenta própria 

(IFAL ceder jalecos). 

1) Ações de 
manutenção dos 

laboratórios; 
2) Construção de 

novos blocos; 
3) Tempo de licitação e 

construção. 

Atividades já estão em 
processo de licitação, 

faltando o item referente à 
compra de jalecos. 

Reitoria; 
PROAD; 

CPO; 
Direção de Ensino; 

Docentes/pesquisado
res. 

Captação de verbas 
junto às fontes 

pertinentes. 

Reitoria; 
PROAD; 

CPO 
Direção de Ensino; 

Docentes / 
pesquisadores. 

Quantidade de 
salas de aula 
insuficientes 

(monitoria) - 12% 

Construção de novas salas. 

1) Construção de 
novos blocos; 

2) Tempo de licitação e 
construção. 

Atividades já estão em 
processo de licitação, 

faltando o item referente à 
compra de jalecos. 

Reitoria; 
PROAD; 

CPO; 
Direção de Ensino; 

Docentes/pesquisado
res. 

Captação de verbas 
junto às fontes 

pertinentes. 

Reitoria; 
PROAD; 

CPO 
Direção de Ensino; 

Docentes / 
pesquisadores. 
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Curso: Médio Integrado em Meio Ambiente – Marechal Deodoro 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores Cronograma de execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Transporte - 16% 
Parceria  e contatos com as 

prefeituras, ARSAL, TRANSPAL e 
Empresa Real Alagoas 

1) Mapeamento dos 
municípios de residência dos 
alunos matriculados;2) 
Reunião a cada semestre com 
as prefeituras;3) 
Acompanhamento das ações 
de transporte. 

Atividades já vêm sendo 
desenvolvidas desde 2014. 

1) Direção do 
Campus;2) Direção de 
Ensino;3) Coordenação 
de Curso. 

Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para as 
reuniões;Materiais: 
Ofício e serviço de 

telefonia institucional 

Marília Gois; 
Eder Junior de Cruz e 

Souza;Pedro 
Guilherme Fernandes 

da Silva. 

Falta de Apoio da 
Família - 12% 

1) Aproximação do discente com o 
setor de Apoio Acadêmico, 
Psicologia e Serviço Social; 
2) Conversa direta com a Família, 
trazendo a mesma ao campus. 

Reduzir, ao máximo esse 
índice, fazendo 

acompanhamento por 
frequência dos discentes 

envolvidos nessa 
problemática. 

1) Pesquisa com os atuais 
discentes, procurando identificar 
a existência desse problema;2) 
No prazo de um ano letivo, 
através de entrevistas com 
discente e família, verificar o 
andamento da ação. 

DAA;Setor de 
Psicologia; 

Serviço Social; 
Coordenação de Curso. 

Materiais: serviço de 
telefonia institucional, 

ofício. 

Diogo Vasconcelos; 
No momento, 

ausência da área de 
psicologia. 

Greve - 60% 

 
1 Definição de uma programação 
que mantenha o alunado informado 
sobre as causas, efeitos e demais 
andamentos sobre o movimento 
grevista; 
 
2 Elaboração de ações que 
garantam ao aluno que seus 
conteúdos e carga horária sejam 
contemplados integralmente 

Reestruturar o calendário 
acadêmico e para garantir em 

100% os dias letivos e 
conteúdos do curso 

 

O calendário acadêmico é 
montado com base nas 

necessidades de equalização 
cronológica para que as aulas 

sejam ministradas em tempo de 
atender ao máximo o calendário 

escolar convencional, com 
sábados letivos. 

 

Todos os departamentos Financeiros e Materiais 
Marília Gois; 

Eder Junior de Cruz 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores Cronograma de execução 
Equipe 
multiprofissional 

Recursos 
necessários 

Responsável 

Transporte - 16% 

Parceria  e contatos com as 
prefeituras, ARSAL, 

TRANSPAL e Empresa Real 
Alagoas 

1) Mapeamento dos 
municípios de 
residência dos alunos 
matriculados; 
2) Reunião a cada 
semestre com as 
prefeituras; 
3) Acompanhamento 
das ações de 
transporte. 

Atividades já vêm sendo 
desenvolvidas desde 2014. 

1) Direção do 
Campus; 
2) Direção de Ensino; 
3) Coordenação de 
Curso. 

Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para 
as reuniões; 

 
Materiais: Ofício e 

serviço de telefonia 
institucional 

Marília Gois; 
Eder Junior de Cruz e 

Souza; 
Pedro Guilherme 

Fernandes da Silva. 

Falta de Apoio da 
Família - 12% 

1) Aproximação do discente 
com o setor de Apoio 
Acadêmico, Psicologia e 
Serviço Social; 
2) Conversa direta com a 
Família, trazendo a mesma ao 
campus. 

Reduzir, ao máximo 
esse índice, fazendo 
acompanhamento por 

frequência dos 
discentes envolvidos 
nessa problemática. 

1) Pesquisa com os atuais 
discentes, procurando 
identificar a existência desse 
problema; 
2) No prazo de um ano 
letivo, através de entrevistas 
com discente e família, 
verificar o andamento da 
ação. 

DAA; 
Setor de Psicologia; 

Serviço Social; 
Coordenação de 

Curso. 

Materiais: serviço de 
telefonia institucional, 

ofício. 

Diogo Vasconcelos; 
No momento, ausência 
da área de psicologia. 
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Curso: Médio Integrado em Meio Ambiente – Marechal Deodoro 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Falta de aulas 
práticas  

 
12% 

 
Sendo a maioria dos discentes 
desistentes dos anos iniciais, 
sugerimos conversar com 
docentes de disciplinas com 
potencial de aula prática, dos 
anos iniciais, a adequarem 
conteúdos disciplinares à parte 
prática. 

Após um ano letivo, 
realizar pesquisa junto 
aos discentes e 
docentes, verificando o 
número e adequação de 
aulas práticas 
ministradas. 

Período letivo de um ano. 
Direção de Ensino; 
Coordenação de 
Curso;Docentes. 

Rede de internet 
eficiente, para pesquisa 
via "GoogleDocs". 

Eder Junior de Cruz 
e Souza;Pedro 

Guilherme 
Fernandes da 

Silva;Docentes. 

Problemas 
quanto à 

compreensão da 
matéria  

 
8% 

 

1) Aulas de nivelamento; 
2) Ações de monitoria. 

1) Reduzir número de 
alunos e recuperação e 
retenção; 2) 
Porcentagem de alunos 
em recuperação e/ou 
retidos. 

Acompanhamento de dois 
anos letivos consecutivos, 
por se tratar de atividade 
de médio/longo prazo. 

Direção de Ensino; 
Coordenação de 
Curso;Docentes. 

1) Salas de aula 
(monitoria);2) 
Disponibilidade de 
docentes (em número e 
tempo para os 
docentes);3) Bolsa para 
monitores. 

Eder Junior de Cruz 
e Souza;Pedro 

Guilherme 
Fernandes da 

Silva;Docentes. 

A metodologia 
não é estimulante 

 
 8% 

1) Palestras motivadoras aos 
docentes;2) Contínuo programa 
de reciclagem pedagógica para 
os docentes; 
3) Adoção de novas 
metodologias de ensino;4) 
Compra de material pedagógico 
referente às diversas disciplinas, 
visando estimular discentes e 
docentes. 

Pesquisa junto aos 
discentes, ao final de 
cada semestre, durante 
dois anos letivos 
consecutivos, por se 
tratar de uma ação de 
médio/longo prazo. 

Aplicação de questionários 
ao final de cada semestre 
letivo, durante dois anos, a 
todas as turmas de 
discentes, para todas as 
disciplinas. 

Direção de Ensino; 
Coordenação de 
Curso. 

1) Financiamento para 
contratação de 
palestrantes;2) Ofício. 

Eder Junior de Cruz 
e Souza;Pedro 

Guilherme 
Fernandes da Silva. 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

 
 

Dificuldades em 
realizar todas as 

atividades 
propostas pela 

escola  
 

8% 
 

1) Palestras motivadoras aos 
discentes; 
2) Palestras e demonstrações 
de administração e otimização 
do tempo, para os discentes. 

Pesquisa junto aos 
discentes, ao final de 
cada semestre, durante 
dois anos letivos 
consecutivos, por se 
tratar de uma ação de 
médio/longo prazo. 

Aplicação de questionários 
ao final de cada semestre 
letivo, durante dois anos, a 
todas as turmas de 
discentes, para todas as 
disciplinas. 

Direção de Ensino; 
Coordenação de 
Curso. 

1) Financiamento para 
contratação de 
palestrantes; 
2) Ofício. 

Eder Junior de Cruz 
e Souza; 

Pedro Guilherme 
Fernandes da Silva. 

Dificuldades com 
as normas da 

escola  
 

6% 

Palestras elucidativas aos 
discentes, sobre a 
regulamentação do IFAL. 

 
1) Reaplicar a questão 
sobre o tema, a cada 
seis meses; 2) Realizar a 
pesquisa ao longo de 
dois anos letivos, por se 
tratar de ação a 
médio/longo prazo. 
 

Dois anos letivos 
consecutivos. 

Direção de Ensino; 
Coordenação de 
Curso. 

Ofício 

Eder Junior de Cruz 
e Souza; 

Pedro Guilherme 
Fernandes da Silva. 

 



 
 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

 

112 

 

 

Curso:  Técnico em Guia de Turismo – Marechal Deodoro 

Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

 
Falta de aulas 
práticas - 12% 

Sendo a maioria dos 
discentes desistentes dos 
anos iniciais, sugerimos 

conversar com docentes de 
disciplinas com potencial de 

aula prática, dos anos 
iniciais, a adequarem 

conteúdos disciplinares à 
parte prática. 

Após um ano letivo, realizar 
pesquisa junto aos discentes 

e docentes, verificando o 
número e adequação de 

aulas práticas ministradas. 

Período letivo de um ano. 
Direção de Ensino; 
Coordenação de 
Curso; Docentes. 

Rede de internet 
eficiente, para pesquisa 

via "Google Docs". 

Eder Junior de Cruz 
e Souza; Pedro 

Guilherme 
Fernandes da Silva; 

Docentes. 

Problemas quanto 
à compreensão da 

matéria - 8% 

1) Aulas de nivelamento; 
2) Ações de monitoria. 

1) Reduzir número de alunos 
e recuperação e retenção; 
2) Porcentagem de alunos 

em recuperação e/ou 
retidos. 

Acompanhamento de 
dois anos letivos 

consecutivos, por se 
tratar de atividade de 
médio/longo prazo. 

Direção de Ensino; 
Coordenação de 
Curso; Docentes. 

1) Salas de aula 
(monitoria);2) 

Disponibilidade de 
docentes (em número e 

tempo para os docentes); 
3) Bolsa para monitores. 

Eder Junior de Cruz 
e Souza; Pedro 

Guilherme 
Fernandes da Silva; 

Docentes. 
 

A metodologia não 
é estimulante - 8% 

1) Palestras motivadoras aos 
docentes;2) Contínuo 

programa de reciclagem 
pedagógica para os 

docentes;3) Adoção de 
novas metodologias de 
ensino;4) Compra de 
material pedagógico 
referente às diversas 

disciplinas, visando estimular 
discentes e docentes. 

Pesquisa junto aos 
discentes, ao final de cada 

semestre, durante dois anos 
letivos consecutivos, por se 

tratar de uma ação de 
médio/longo prazo. 

Aplicação de 
questionários ao final de 

cada semestre letivo, 
durante dois anos, a 
todas as turmas de 

discentes, para todas as 
disciplinas. 

Direção de Ensino; 
Coordenação de 

Curso. 

1) Financiamento para 
contratação de 
palestrantes; 

2) Ofício. 

Eder Junior de Cruz 
e Souza; 

Pedro Guilherme 
Fernandes da Silva. 
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Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Dificuldades em 
realizar todas as 

atividades 
propostas pela 

escola - 8% 

1) Palestras motivadoras aos 
discentes; 

2) Palestras e 
demonstrações de 

administração e otimização 
do tempo, para os discentes. 

Pesquisa junto aos 
discentes, ao final de cada 

semestre, durante dois anos 
letivos consecutivos, por se 

tratar de uma ação de 
médio/longo prazo. 

Aplicação de 
questionários ao final de 

cada semestre letivo, 
durante dois anos, a 
todas as turmas de 

discentes, para todas as 
disciplinas. 

Direção de Ensino; 
Coordenação de 

Curso. 

1) Financiamento para 
contratação de 
palestrantes; 

2) Ofício. 

Eder Junior de Cruz 
e Souza; 

Pedro Guilherme 
Fernandes da Silva. 

Dificuldades com 
as normas da 
escola - 6% 

Palestras elucidativas aos 
discentes, sobre a 

regulamentação do IFAL. 

1) Reaplicar a questão sobre 
o tema, a cada seis meses; 
2) Realizar a pesquisa ao 
longo de dois anos letivos, 

por se tratar de ação a 
médio/longo prazo. 

Dois anos letivos 
consecutivos. 

Direção de Ensino; 
Coordenação de 

Curso. 
Ofício 

Eder Junior de Cruz 
e Souza; 

Pedro Guilherme 
Fernandes da Silva. 

 

 
Dificuldades 

financeiras 17% 

Traçar o perfil e quantitativo 
do alunado em situação de 
vulnerabilidade econômica, 
priorizando-o em programas 
sociais desenvolvidos pelo 
IFAL. 

Estender os programas de 
assistência estudantil a fim 

de atender a todos. 

Estabelecer Um 
cronograma de 
entrevistas e demais 
procedimentos para 
averiguar o perfil do 
alunado no início do ano 
letivo 

DAA - Assistência 
social psicologia, 

Setor Médico. 

*Financeiros: 
*Materiais: 

Diogo Vasconcelos 

Dificuldade de 
relacionamento 

com a Direção do 
Campus 10% 

Empregar uma gestão 
democrática e participativa 
ao discente, promovendo um 
canal de comunicação 
aberto e acessível. 

Estabelecer uma agenda de 
comunicação entre o corpo 

gestor da escola e o 
alunado, privilegiando as 

reuniões com representantes 
de turma e representantes 

acadêmicos. 

Desenvolver ações que 
assegurem a 

participação efetiva dos 
alunos no cotidiano da 
escola, incentivando 
atividades artísticas, 

políticas e culturais de 
forma sistemática e 

periódica 

1) Coordenação de 
Curso 2)Direção do 
Campus e Direção 
de Ensino             

*Financeiros: 
*Materiais: 

Alan César V. 
Moura; Marília Gois 

e Éder Júnior de 
Cruz e Souza. 
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Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Dificuldade com 
Transporte 11% 

Parceria com as prefeituras. 
Contatos com agências 

reguladoras dos transportes 
alternativos, ARSAL, 

TRANSPAL e com a Real 
Alagoas, empresa que 

executa o transporte regular 
entre Maceió e Marechal 

Deodoro. 

1) Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos 

alunos matriculados 
 2) Realizar uma reunião a 

cada semestre com as 
prefeituras ou em caráter de 
urgência quando necessário. 

 (Ações em execução 
desde o ano letivo de 

2014 - 1) Um mês antes 
do início do ano letivo 

2) Início de cada 
semestre letivo 

1) Coordenação de 
Curso  

2)Direção do 
Campus e Direção 

de Ensino             

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para as 
reuniões 

 
*Materiais: Ofício 

Alan César V. 
Moura; Marília Gois 

e Éder Júnior de 
Cruz e Souza. 

Greve 28% 

1 Definição de uma 
programação que mantenha 
o alunado informado sobre 
as causas, efeitos e demais 

andamentos sobre o 
movimento grevista 

2 Elaboração de ações que 
garantam ao aluno que seus 
conteúdos e carga horária 

sejam contemplados 
integralmente 

Reestruturar o calendário 
acadêmico e para garantir 
em 100% os dias letivos e 

conteúdos do curso 
 

O calendário acadêmico 
é montado com base nas 

necessidades de 
equalização cronológica 
para que as aulas sejam 
ministradas em tempo de 

atender ao máximo o 
calendário escolar 
convencional, com 

sábados letivos. 

Todos os 
departamentos 

*financeiros: 
*materiais: 

Marília Gois e Éder 
Júnior de Cruz e 

Souza 

 

 
Condições físicas 

precárias do 
refeitório 14% 

Elaboração de projeto para 
ampliação e modernização 

do espaço reservado as 
refeições dos alunos. 

Proporcionar melhores 
condições de atendimento 

nas refeições dos discentes 

Reforma em execução 
desde o início do ano 

letivo de 2015 

Direção Geral, 
Direção 

Administrativa, 
SANE, DAA, CPO. 

*Financeiros: Vislumbrados 
no projeto *Materiais:  

Vislumbrados no projeto 

Marília Gois; Sérgio 
Ciríaco, Diogo 
Vasconcelos. 
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Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Dificuldade de 
acesso a Recursos 

Tecnológicos 
(computadores, 

internet, etc..) 11 % 

Elaboração de projeto para 
ampliação e modernização 

dos laboratórios de 
informática; da capacidade 

de acesso a internet e 
aquisição de novos 

equipamentos. 

Conceder ao aluno 
capacidade de atuar de 

forma eficaz no processo 
ensino aprendizagem 

usando a tecnologia como 
ferramenta facilitadora desse 

processo. Aumentar o 
número de alunos com 

acesso ao mundo virtual. 

SEM PREVISÃO 

1) Coordenação  de 
TECNOLOGIA E 
INFORMÁTICA  
2)Direção do 

Campus e Direção 
Administrativa 

*Financeiros: previstos 
no projeto 

*Materiais:  previstos no 
projeto 

Marília Gois; Sérgio 
Ciríaco; Luz Carlos. 

Condições físicas 
precárias dos 

laboratórios - 17% 

1) Compra de equipamentos 
e material de aula prática; 2) 

Adequação física dos 
laboratórios, no sentido de 
um maior espaço interno 

para os mesmos; 3) 
Equipamentos de segurança 
(extintores, por exemplo) e 
vestimenta própria (IFAL 

ceder jalecos). 

1) Ações de manutenção dos 
laboratórios; 

2) Construção de novos 
blocos; 

3) Tempo de licitação e 
construção. 

Atividades já estão em 
processo de licitação, 

faltando o item referente 
à compra de jalecos. 

Reitoria; PROAD; 
CPO; Direção de 

Ensino; 
Docentes/pesquisa

dores. 

Captação de verbas junto 
às fontes pertinentes. 

Reitoria; 
PROAD;CPO 

Direção de Ensino; 
Docentes / 

pesquisadores. 

Quantidade de 
salas de aula 
insuficientes 

(monitoria) - 12% 

Construção de novas salas. 

1) Construção de novos 
blocos; 

2) Tempo de licitação e 
construção. 

Atividades já estão em 
processo de licitação, 

faltando o item referente 
à compra de jalecos. 

Reitoria; 
PROAD;CPO; 

Direção de Ensino; 
Docentes/pesquisa

dores. 

Captação de verbas junto 
às fontes pertinentes. 

Reitoria; 
PROAD;CPO 

Direção de Ensino; 
Docentes / 

pesquisador 

Falta de 
professores para 

algumas matérias - 
10% 

Política de contratação e 
manutenção de docentes 

nos campi. 

1) Diminuição da porcentagem 
de remoção de docentes; 

2) Tempo de permanência do 
docente, no campus para o qual 

foi designado/escolheu em 
concurso. 

Acompanhamento por 
período de 3 a 5 anos, 

por se tratar de atividade 
de médio/longo prazo. 

Reitoria; 
PROEN; 

Direção Geral; 
Direção de Ensino. 

 Condições adequadas 
para fixação do docente 

no campus. 

Reitoria; 
PROEN; 

Direção Geral; 
Direção de Ensino. 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

 
 

Dificuldade com 
Transporte 16% 

Parceria com as prefeituras. Contatos 
com agências reguladoras dos 

transportes alternativos, ARSAL, 
TRANSPAL e com a Real Alagoas, 
empresa que executa o transporte 
regular entre Maceió e Marechal 

Deodoro. 

1) Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos alunos 

matriculados 
 2) Realizar uma reunião a cada 

semestre com as prefeituras ou em 
caráter de urgência quando 

necessário. 

 (Ações em execução 
desde o ano letivo de 

2014 - 1) Um mês 
antes do início do ano 

letivo 
2) Início de cada 
semestre letivo 

1) Coordenação de 
Curso 2)Direção do 
Campus e Direção 
de Ensino             

*Financeiros: 
Diárias e 

transporte para 
deslocamento 

para as reuniões 
*Materiais: 

Ofício 

Alan César V. 
Moura; Marília 
Gois e Éder 

Júnior de Cruz 
e Souza. 

Falta de apoio da 
família 12% 

Conversa direta com a família por parte 
da coordenação do curso e Direção de 

Ensino 

Reduzir ao máximo o índice 
apresentado 

Ação em execução 
desde o ano letivo de 

2014 de forma 
sistemática. 

1) Coordenação de 
Curso  

e  Direção de 
Ensino             

*Materiais: 
Telefone 

institucional, 
veículo oficial e 

Ofício 

Alan César V. 
Moura e Éder 
Júnior de Cruz 

e Souza. 

Greve 60% 

1 Definição uma programação que 
mantenha o alunado informado sobre 

as causas, efeitos e demais 
andamentos sobre o movimento 

grevista  
2 Elaboração ações que garantam ao 

aluno que seus conteúdos e carga 
horária sejam contemplados 

integralmente 

1. Reestruturar o calendário 
acadêmico e para garantir 
em 100% os dias letivos e 

conteúdos do curso 

O calendário 
acadêmico é montado 

com base nas 
necessidades de 

equalização 
cronológica para que 

as aulas sejam 
ministradas em 

tempo de atender ao 
máximo o calendário 
escolar convencional, 
com sábados letivos. 

TODOS OS 
DEPARTAMENTOS  

*Financeiros: 
*Materiais: 

Direções 
Geral e de 

Ensino 
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Curso:  Técnico em Cozinha – Marechal Deodoro 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Transporte Fornecer Transporte próprio a noite 

Manter horários fixos e 
disponíveis para alunos que 

estudam a noite para locomoção 
entre a escola e seus bairros. 

Ano letivo de 
2016 

 
 Direção do Campus e 

Direção de Ensino 

*Financeiros: 
Combustível e 

motorista noturno. 
Materiais: 

Planejamento 

Direção do Campus 
e Direção de Ensino 

Falta de 
laboratório 

Construção 
Exigir inserção no plano 

orçamentário valores referentes a 
construção 

Final do ano  
letivo de 2016 

Direção do Campus-
Direção de Ensino 

*Financeiros:   
*Materiais: 

Direção do Campus 
e Direção de Ensino 

Metodologia 
de ensino 

Formação Continuada 
Formar um grupo de professores 

especifico para trabalhar com 
EJA. 

Ano letivo de 
2016 

Direção do Campus e 
Direção de ensino 

*Financeiros:  
*Materiais: 

Direção de Ensino e 
Equipe Pedagógica 

Dificuldade de 
Aprendizagem 

Atendimento individual do professor. 
Melhorar a relação professor-aluno. 
Diversificar as atividades em sala de 

aula com discussões coletivas. Realizar 
atividades de monitoria em sala de aula 

onde um aluno que já consegue 
solucionar as questões formará dupla 
com outro que ainda não consegue. 

Cumprir a legislação  
disponibilizando um horário para 
atendimento ao aluno. Mudança 

na metodologia de ensino do 
professor. 

Ano letivo de 
2016 

Direção do 
Campus/Direção de 
Ensino/Pedagogia 

*Financeiros: 
 

*Materiais: 

Direção de Ensino e 
Equipe Pedagógica 

Trabalhar e 
Estudar 

Incentivar estágios remunerados 
buscando articulação com a politica da 

extensão, CIEE e coordenações de 
estágio. Assegurar a politica de 
assistência estudantil. Incentivar 
estágios remunerados buscando 

articulação com a politica da extensão, 
CIEE e coordenações de estágio. 

Assegurar bolsas de permanência 
a todos os alunos da EJA 

Ano letivo de 
2016 

Direção do 
Campus/Direção de 

Ensino/DAA 

*Financeiros: 
Bolsas  

 
*Materiais: 

Direção de Ensino, 
Coordenação de 
Curso e Equipe 
Pedagógica 
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7.7 CAMPUS MURICI 
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Curso: Agroecologia - Campus Murici 

Causas da 
Evasão 

Ações de Intervenção Metas e Indicadores Cronograma de Execução Equipe Multiprofissional 
Recursos 

Necessários 
Responsável 

Transporte 
 
 

Parceria com as 
prefeituras 

1) Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos 
alunos matriculados2) Realizar 
uma reunião a cada semestre 
com as prefeituras 
  

1) Um mês antes do início 
do ano letivo 2) Inicio de 
cada semestre letivo 

1) CRA2) Direção do 
Campus e Direção de 
Ensino 

*Financeiros: Diárias 
e transporte para 
deslocamento para 
as reuniões 
*Materiais: Ofício 
  

Direção Geral; 
Nutricionista; 
Assistente Social e 
Psicologia 

Orientar os estudantes 
à acionarem  as 
autoridades 
competentes 

Fluxo contínuo 
Assistente Social; 
Psicologia; Pedagogia 

Assegurar as Políticas 
de Assistência 
Estudantil 

Atender 80% dos alunos em 
solicitaram assistência 
estudantil para custear 
transporte. 

1) Processo seletivo a ser 
realizado no início do ano 
letivo;2) Fluxo contínuo para 
lista de cadastro de reserva. 

1) Assistente Social.2) 
Departamento 
Administrativo;3) 
Contabilidade. 

1) Recurso do 
PNAES;2) Custeio do 
campus. 

Dificuldades 
Financeiras 

 
 

Assegurar as Políticas 
de Assistência 
Estudantil 

Atender 80% dos alunos em 
solicitaram assistência 
estudantil. 

1) Processo seletivo a ser 
realizado no início do ano 
letivo; 2) Fluxo contínuo para 
lista de cadastro de reserva. 

1) Assistente Social.2) 
Departamento 
Administrativo;3) 
Contabilidade. 

1) Recurso do 
PNAES;2) Custeio do 
campus. 

Nutricionista; 
Assistente Social 

Implementar o 
programa de 
alimentação e nutrição 
escolar 

Atender a 100 refeições 
diárias 

Fluxo contínuo Nutricionista 
1) Recurso do 
PNAES;2) Custeio do 
campus. 

Assegurar a 
reprodução de 
materiais didáticos 

Atender a 100% dos alunos 
requerentes. 

Fluxo contínuo 
1) Pedagogia; 
2) Assistente Social. 

1) Computador;2) 
Papel.3) Impressora 

1) Coordenação 
Pedagógica;2) 
Coordenação de Apoio 
Acadêmico. 
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Causas da 
Evasão 

Ações de Intervenção Metas e Indicadores Cronograma de Execução Equipe Multiprofissional 
Recursos 

Necessários 
Responsável 

Trabalhar e 
Estudar 

Assegurar as Políticas 
de Assistência 
Estudantil 

Atender 80% dos alunos em 
solicitaram assistência 
estudantil para custear 
transporte. 

1) Processo seletivo a ser 
realizado no início do ano 
letivo;2) Fluxo contínuo para 
lista de cadastro de reserva. 

1) Assistente Social. 
2) Departamento 
Administrativo; 
3) Contabilidade. 

1) Recurso do 
PNAES;2) Custeio do 
campus. 

Francine Lopes; 
Vanessa Gusmão. 

Ampliar o número de 
vagas destinadas a 
monitoria, projetos de 
pesquisa e extensão. 

Aumentar em 20% o número 
de bolsas para Monitoria, 
Pesquisa e Extensão. 

1) Monitoria - Início de cada 
ano letivo;2) Pesquisa e 
Extensão - Em consonância 
com os editais próprios. 

1) Departamento 
Acadêmico;2) 
Coordenação de Apoio 
Acadêmico;3) 
Coordenação de 
Pesquisa;4) Coordenação 
de Extensão. 

1) Recursos das Pró-
reitorias de Pesquisa 
e Extensão;2) 
Custeio do campus. 

Rodrigo O. F. da Silva 

Falta de 
Apoio da 
Família 

Integração Família-
escola 

Realizar 3 encontros por ano Um a cada bimestre. 

1) Departamento 
Acadêmico;2) 
Coordenação de Apoio 
Acadêmico;3) 
Coordenação 
Pedagógica;4) 
Coordenação de curso. 

Papel; 
Impressora; 
Computador. 

Rodrigo O. F. da Silva; 
Mônica Costa Santos; 
Eduardo Lima ;Francine 
Lopes; Arlene  Leão; Anna 
Júlia G. Medeiros;  Karla 
Gollner Reis; Joventino 
Fernandes 

 

Falta de Aulas 
Práticas 

 

Estruturação dos 
Laboratórios 

Estruturar os laboratórios 
específicos, de Línguas, de 
Informática, de Matemática e 
Física e de Química e 
Biologia. 

Fluxo contínuo 

1) Departamento 
Administrativos;2) 
Departamento Acadêmico; 
3) Coordenações de 
Curso;4) Coordenação de 
Formação Geral. 

Recurso de capital do 
campus 

Vanessa Gusmão; 
Rodrigo O. F. da Silva 
;Karla Gollner Reis; 
Joventino Fernandes; 
Gentil Luiz II 

Falta de 
Estágio/camp
o de estágio 

 

Ampliação das vagas 
de estágio 

Ampliar em 20% o número de 
vagas para estágio através do 
uso da planta piloto dos 
laboratórios e aumento dos 
convênios. 

Fluxo contínuo 

1) Departamento 
Acadêmico;2) Coordenação 
de Apoio Acadêmico;3) 
Coordenação Pedagógica; 
4) Coordenação de curso. 

Formalizar convênios 

Rodrigo O. F. da Silva 
;Mônica Costa 
Santos;Eduardo 
Lima;Karla Gollner Reis 
;Joventino Fernandes 
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Causas da 
Evasão 

Ações de 
Intervenção 

Metas e Indicadores Cronograma de Execução Equipe Multiprofissional 
Recursos 

Necessários 
Responsável 

Problemas de 
compreensão 
da matéria: 

 
 
 
 

Suportes de 
aprendizagem; 
Ampliar o programa 
de Monitoria; 
. 

Ampliar o número de 
disciplinas ofertadas na 
monitoria. 

Fluxo contínuo 

1) Depart. Acadêmico; 2) 
Coord. de Apoio 
Acadêmico;3)Coord. 
Pedagógica;4)Coord.de 
curso. 

 
Papel; 
Impressora; 
Computador. 

Rodrigo O. F. da Silva; 
Mônica C. 
Santos;Eduardo Lima; 
Karla Gollner Reis; 
Joventino Fernandes 

Formação continuada 
do professor 

Realizar as reuniões 
pedagógicas e por área. 

Mensalmente 
1)Coord.Pedagógica;2)Coo
rdenadores dos Cursos e 
Formação geral. 

Eduardo Lima; 
Mônica Costa Santos; 
Karla Gollner Reis 
Joventino Fernandes. 

Conselho Consultivo 
Realizar semestralmente a 
avaliação qualitativa dos 
estudantes 

Semestral 

1)Coord.Pedagógica;2)Coo
rdenadores dos Cursos e 
Formação geral.3) 
Departamento Acadêmico. 

Eduardo Lima; 
Mônica C. Santos; 
Karla Gollner Reis 
Joventino Fernandes. 
Rodrigo O. F. da Silva 

Espaço Físico 
Insuficiente 

Analisar  viabilidade 
de ampliação da 
estrutura física do 
campus. 

Reunião com a Pró-reitoria de 
Desenvolvimento Institucional. 

Primeiro semestre Direção Geral Financeiro Jocília Rodrigues. 

 

Nºreduzido 
de 

profissionais 
da 

Assistência 
estudantil e 
Pedagogia 

7% 

Solicitar junto a 
PROEN e DGP a 
contratação de novos 
profissionais 

Contratação de um psicólogo, 
um assistente social e 
reposição da vaga de 
pedagogo. 

Maio Direção Geral 
Autorização de 
códigos de vagas 

Jocília Rodrigues. 

Dificuldade 
de acesso a 

recursos 
tecnológicos 

12% 

Disponibilizar os 
computadores da 
biblioteca e laboratório 
de informática para o 
corpo discente. 

Atender 100% dos alunos 
requerentes do serviço. 

Fluxo contínuo Departamento Acadêmico Computadores. Rodrigo O. F. da Silva 
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Curso: Agroindústria - Campus Murici 

Causas da 
Evasão 

Ações de Intervenção Metas e Indicadores Cronograma de Execução 
Equipe 

Multiprofissional 
Recursos 

Necessários 
Responsável 

Transporte 
 

17% 

Parceria com as 
prefeituras 

1. Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos 
alunos matriculados 2. 
Realizar uma reunião a cada 
semestre com as prefeituras 

1. Um mês antes do início do 
ano letivo 2. Inicio de cada 
semestre letivo 

1. CRA 2. Direção do 
Campus e Direção de 
Ensino 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 
deslocamento para as 
reuniões *Materiais: 
Ofício 

Jocília Rodrigues 

Orientar os estudantes 
à acionarem as 

autoridades 
competentes 

Fluxo contínuo 
Assistente Social 
Psicologia; Pedagogia 

Francine Lopes; 
Anna Júlia G. 

Medeiros; 
Mônica Costa Santos 

Assegurar as Políticas 
de Assistência 

Estudantil 

Atender 80% dos alunos em 
solicitaram assistência 
estudantil para custear 
transporte. 

1. Processo seletivo a ser 
realizado no início do ano 
letivo;2. Fluxo contínuo para 
lista de cadastro de reserva. 

1.  Assistente Social. 
2. Departamento 
Administrativo; 
3. Contabilidade. 

1. Recurso do PNAES; 
2.  Custeio do campus. 

Francine Lopes; 
Vanessa Gusmão. 

Dificuldades 
Financeiras 

 
17% 

Assegurar as Políticas 
de Assistência 

Estudantil 

Atender 80% dos alunos em 
solicitaram assistência 
estudantil. 

1. Processo seletivo a ser 
realizado no início do ano 
letivo;2. Fluxo contínuo para 
lista de cadastro de reserva. 

1. Assistente Social. 
2. Departamento 
Administrativo; 
3. Contabilidade. 

1. Recurso do PNAES; 
2.  Custeio do campus. 

Francine Lopes; 
Vanessa Gusmão. 

Implementar o 
programa de 

alimentação e nutrição 
escolar 

Atender a 100 refeições 
diárias 

Fluxo contínuo Nutricionista 
Recurso do 
PNAES; 

Custeio do campus. 

Nutricionista; 
Assistente Social 

Assegurar a 
reprodução de 

materiais didáticos 

Atender a 100% dos alunos 
requerentes. 

Fluxo contínuo 
1) Pedagogia; 
2) Assistente Social. 

1. Computador; 
2. Papel; 
3. Impressora 

1. Coordenação 
Pedagógica; 

2. Coordenação de 
Apoio Acadêmico. 
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Causas da Evasão 
Ações de 

Intervenção 
Metas e Indicadores 

Cronograma de 
Execução 

Equipe Multiprofissional 
Recursos 

Necessários 
Responsável 

Trabalhar e Estudar 

Assegurar as 
Políticas de 
Assistência 
Estudantil 

Atender 80% dos 
alunos em solicitaram 
assistência estudantil 
para custear 
transporte. 

1) Processo seletivo a 
ser realizado no início do 
ano letivo;2) Fluxo 
contínuo para lista de 
cadastro de reserva. 

1) Assistente Social.2) Depart. 
Administrativo;3)Contabilidade
. 

1) Recurso do 
PNAES;2) Custeio 

do campus. 

Francine Lopes; 
Vanessa Gusmão. 

Ampliar nº de vagas 
destinadas a 
monitoria, projetos 
de pesquisa e 
extensão. 

Aumentar em 20% o 
número de bolsas 
para Monitoria, 
Pesquisa e Extensão. 

1) Monitoria - Início de 
cada ano letivo;2) 
Pesquisa e Extensão - 
Em consonância com os 
editais próprios. 

1) Depart. Acadêmico;2) 
Coord. de Apoio Acadêmico;3) 
Coord.de Pesquisa;4) Coord. 
de Extensão. 

1) Recursos das 
Pró-reitorias de 
Pesquisa e 
Extensão;2) Custeio 
do campus. 

Rodrigo O. F. da Silva 

Falta de Apoio da 
Família 

Integração Família-
escola 

Realizar 3 encontros 
por ano 

Um a cada bimestre. 

1) Depart.Acadêmico;2)Coord. 
de Apoio Acadêmico;3) 
Coord.Pedagógica;4)Coord.de 
curso. 

Papel; 
Impressora; 
Computador. 

Rodrigo O. F. da Silva; 
Mônica C. Santos;Eduardo 
Lima;Francine Lopes;Arlene 
Leão;Anna J. G. Medeiros; 
Karla Gollner Reis;Joventino 
Fernandes 

 

Problemas de 
compreensão da 

matéria 
 

6% 

Suportes de 
aprendizagem; 
Ampliar o programa 
de Monitoria 

Ampliar o número de 
disciplinas ofertadas 
na monitoria. 

Fluxo contínuo 

1) Depart. Acadêmico;2) 
Coord. de Apoio Acadêmico;3) 
Coord.Pedagógica;4) Coord. 
de curso. 

Papel; Impressora; 
Computador. 

Rodrigo O. F. da Silva; 
Mônica C. Santos;Eduardo 
Lima;Karla Gollner Reis; 
Joventino Fernandes 

Formação 
continuada do 
professor 

Realizar as reuniões 
pedagógicas e por 
área. 

Mensalmente 
1) Coord.Pedagógica; 
2) Coordenadores dos Cursos 
e Formação geral. 

Eduardo Lima;Mônica C. 
Santos;Karla Gollner Reis 
Joventino Fernandes 

Conselho 
Consultivo 

Realizar 
semestralmente a 
avaliação qualitativa 
dos estudantes 

Semestral 

1) Coordenação Pedagógica; 
2) Coordenadores dos Cursos 
e Formação geral. 
3) Departamento Acadêmico. 

Papel; 
Impressora; 
Computador. 

Eduardo Lima; 
Mônica Costa Santos; 
Karla Gollner Reis 
Joventino Fernandes. 
Rodrigo O. F. da Silva 
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Causas da 
Evasão 

Ações de 
Intervenção 

Metas e Indicadores 
Cronograma de 

Execução 
Equipe Multiprofissional Recursos Necessários Responsável 

Falta de Aulas 
Práticas: 18% 

Estruturação dos 
Laboratórios 

Estruturar os laboratórios 
específicos, de Línguas, de 
Informática, de Matemática e 
Física e de Química e 
Biologia. 

Fluxo contínuo 

1) Departamento 
Administrativos; 
2) Departamento Acadêmico; 
3) Coordenações de Curso; 
4) Coordenação de Formação 
Geral. 

Recurso de capital do 
campus 

Vanessa Gusmão; 
Rodrigo O. F. da Silva; 
Karla Gollner Reis; 
Joventino Fernandes; 
Gentil Luiz II 

Falta de 
Estágio/ campo 
de estágio: 6% 

Ampliação das vagas 
de estágio 

Ampliar em 20% o número 
de vagas para estágio 
através do uso da planta 
piloto dos laboratórios e 
aumento dos convênios. 

Fluxo contínuo 

1) Departamento Acadêmico; 
2) Coordenação de Apoio 
Acadêmico; 
3) Coordenação Pedagógica; 
4) Coordenação de curso. 

Firmar convênios 

Rodrigo O. F. da Silva; 
Mônica Costa Santos; 
Eduardo Lima; 
Karla Gollner Reis; 
Joventino Fernandes 

 

Espaço Físico 
Insuficiente: 
23% 

Analisar a viabilidade 
de ampliação da 
estrutura física do 
campus. 

Reunião com a Pró-reitoria 
de Desenvolvimento 
Institucional. 

Primeiro semestre Direção Geral Financeiro Jocília Rodrigues 

Quadro 
reduzido de pro 
fissionais da 
Assistência 
estudantil e 
Pedagogia: 7% 

Solicitar junto a 
PROEN e DGP a 
contratação de novos 
profissionais 

Contratação de um 
psicólogo, um assistente 
social e reposição da vaga 
de pedagogo. 

Maio Direção Geral 
Autorização de códigos de 
vagas 

Jocília Rodrigues 

Dificuldade de 
acesso a 
recursos 
tecnológicos: 
12% 

Disponibilizar os 
computadores da 
biblioteca e 
laboratório de 
informática para o 
corpo discente. 

Atender 100% dos alunos 
requerentes do serviço. 

Fluxo contínuo Departamento Acadêmico Computadores Rodrigo O. F. da Silva 
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7.8 CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
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Curso: Engenharia Civil - Palmeira dos Índios 
 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldades 
Financeiras 

13% 

1) Assegurar as políticas de 
Assistência Social através do 
aumento da equipe2) 
Viabilizar as visitas da 
Assistência Social após 
Concessão de Auxílio3) 
Aumentar e otimizar a 
utilização de recursos de 
Assistência Social 

Metas: assegurar aos discentes 
condições de permanência e 
conclusão com êxito. Indicadores:* 
proporção de concluintes* 
proporção de retenção 

1) Inicio de cada 
semestre letivo 

1) Assistência 
Estudantil 

*Financeiros: 
Transporte para 
deslocamento 
para as 
visitas*Materiais: 
Ofício 

Ana Almeida 
Celsa Tenório 

Transporte 
16% 

Tornar mais eficiente a 
parceria com as prefeituras 

1) Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos alunos 
matriculados; 2) Realizar uma 
reunião a cada semestre com as 
prefeituras. 

1) Um mês antes do 
início do ano 
letivo2) Ínicio de 
cada semestre 
letivo 

1) CRA 
2) Direção do 
Campus e 
Direção de Ensino 

*Financeiros: 
Diárias e 
transporte para 
deslocamento 
para as reuniões 
*Materiais: Ofício 

Ana Quitéria, 
Elvys Soares e 
Fátima Simone 

Estudar e 
trabalhar 11% 

1) Utilizar os intervalos na 
grade de aulas para acelerar o 
término das disciplinas nos 
cursos técnicos integrados 

Metas: Implementar ações que 
visem à disseminação do 
associativismo e do 
empreendedorismo. Indicadores: 
*nº de ações nas áreas de 
associativismo; empreendedorismo. 

1) Início de cada 
semestre letivo 

1) Coordenações 
Acadêmicas e de 
Área 

Não serão 
necessários 

 
Elder de Souza, 
Maurício Ramos, 
Acácia Calheiros, 

Sheyla Karolina, Ivo 
Augusto, Carlos 
Antônio, Regina 

Telles, Andréa Carla e 
Ederson Matsumoto 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldades 
de 

relacionament
o com a 

Gestão do 
Campus 42% 

1) Estender o manual do 
aluno, incluindo 
procedimentos administrativos 

Metas: Instituir e/ou consolidar as 
instâncias colegiadas. 
Indicadores: * coeficiente de 
atividade das instâncias colegiadas; 
* proporção de implementação das 
recomendações propostas pelas 
instâncias colegiadas. 

1) Início de cada 
semestre letivo 

1) Coordenações 
Acadêmicas 
2) Apoio ao 
Ensino 

*Materiais: Ofício 

Júlia Santos, Elder de 
Souza, Maurício 
Ramos, Acácia 

Calheiros, Sheyla 
Karolina, Ivo Augusto, 

Carlos Antônio, 
Regina Telles, Andréa 

Carla e Ederson 
Matsumoto 

Troca 
Constante de 
Professores: 

37% 

1) Disciplinar Redistribuições, 
Remoções e Nomeações para 
antes do início de cada 
semestre letivo e promover a 
formação docente. 

Meta: Promover a formação 
continuada dos servidores para o 
alcance dos resultados 
institucionais. Indicadores: * 
proporção de execução do 
investimento em capacitação e 
qualificação; *proporção de 
servidores que participaram de 
cursos de capacitação; *proporção 
de servidores que participaram de 
cursos de qualificação. 

1) Início de cada 
semestre letivo 

1) Direção Geral 
2) Diretoria de 
Ensino 
3) Coordenação 
Pedagógica 

*Materiais: Ofício 
Ana Quitéria 
Elvys Soares 

Fátima Borges 

Falta de 
Estágio / 

Campo de 
Estágio: 33% 

1) Trazer o CIEE e IEL para o 
campus. Quadro resumido de 
servidores do setor de 
extensão não consegue 
executar esta atribuição de 
forma satisfatória. 

Meta: Ampliar a rede de relacionamento 
com organizações do setor produtivo, 
com vistas ao intercâmbio de 
experiências e ao estabelecimento de 
ações de colaboração. 
 Indicadores: * número de processos, 
produtos ou serviços gerados pelas 
ações da rede;* número de pessoas 
beneficiadas pelas ações da rede. 

1) Fluxo Contínuo 

1) Coordenação 
de Extensão 
2) Coordenações 
Acadêmicas 

*Financeiros: 
 
*Materiais: 

Magaly Lúcio 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Falta de Sala 
de Monitoria: 

11% 

Dividir salas de uso comum 
para criar sala exclusiva para 
as monitorias de disciplina, 
enquanto termina a 
construção do novo bloco de 
ensino 

Metas: Adequar a infraestrutura dos 
campus para uma oferta apropriada 
dos cursos. 
Indicadores: realização das 
demandas previstas no PDI 

1) Fluxo Contínuo 

1) Diretoria e 
Ensino 
2) Departamento 
de Ensino 
Superior 
3) Departamento 
de Ensino Técnico 

*Financeiros: 
*Materiais: 

Elvys Soares 
Israel Crescencio 
Vanusia Amorim 

Dificuldades 
Financeiras 

13% 

1) Assegurar as políticas de 
Assistência Social através do 
aumento da equipe 
2) Viabilizar as visitas da 
Assistência Social após 
Concessão de Auxílio 
3) Aumentar e otimizar a 
utilização de recursos de 
Assistência Social 

Metas: 
Assegurar aos discentes condições 
de permanência e conclusão com 
êxito Indicadores: 
* proporção de concluintes 
* proporção de retenção 

1) Inicio de cada 
semestre letivo 

1) Assistência 
Estudantil 

*Financeiros: 
Transporte para 
deslocamento 
para as visitas 
 
*Materiais: Ofício 

Ana Almeida 
Celsa Tenório 
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Curso: Técnico em Edificações (Modalidade: Integrado) – Palmeira dos Índios 

 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldades 
Financeiras 

13% 

1) Assegurar as políticas de 
Assistência Social através do 

aumento da equipe. 2) Viabilizar 
as visitas da Assistência Social 
após Concessão de Auxílio. 3) 

Aumentar e otimizar a utilização 
de recursos de Assistência 

Social. 

Assegurar aos discentes 
condições de permanência e 

conclusão com êxito. 
Indicadores: 

* proporção de concluintes 
* proporção de retenção 

1) Inicio de cada 
semestre letivo 

1) Assistência 
Estudantil 

*Financeiros: 
Transporte para 
deslocamento 
para as visitas 

*Materiais: Ofício 

Ana Almeida 
Celsa Tenório 

Transporte 
16% 

Tornar mais eficiente a parceria 
com as prefeituras 

1) Fazer mapeamento dos 
municípios de residência dos 
matriculados; 2) Realizar 1 
reunião semestral com as 

prefeituras. 

1) Um mês 
antes do início 
do ano letivo  

2) Início de cada 
semestre letivo 

1) CRA 
2) Direção do 

Campus e 
Direção de Ensino 

*Financeiros: 
Diárias e 

transporte para 
deslocamento 

para as reuniões 
*Materiais: Ofício 

Ana Quitéria, 
Elvys Soares e 
Fátima Simone 

Estudar e 
trabalhar 11% 

1) Utilizar os intervalos na grade 
de aulas para acelerar o término 

das disciplinas nos cursos 
técnicos integrados 

Metas: Implementar ações que 
visem à disseminação do 

associativismo e do 
empreendedorismo. 

Indicadores: número de ações 
nas áreas de associativismo e 

empreendedorismo. 

1) Início de cada 
semestre letivo 

1) Coordenações 
Acadêmicas e de 

Área 

Não serão 
necessários 

Elder de Souza, Maurício 
Ramos, Acácia Calheiros, 

Sheyla Karolina, Ivo 
Augusto, Carlos Antônio, 

Regina Telles, Andréa 
Carla e Ederson 

Matsumoto 

Dificuldades 
de 

relacionament
o com a 

Gestão do 
Campus 42% 

1) Estender o manual do aluno, 
incluindo procedimentos 

administrativos 

Metas: Instituir e/ou consolidar as 
instâncias colegiadas. Indicadores: 

coeficiente de atividade das 
instâncias colegiadas; proporção de 
implementação das recomendações 

propostas pelas instâncias 
colegiadas. 

1) Início de cada 
semestre letivo 

1) Coordenações 
Acadêmicas 
2) Apoio ao 

Ensino 

*Materiais: Ofício 

Júlia Santos, Elder de 
Souza, Maurício Ramos, 
Acácia Calheiros, Sheyla 

Karolina, Ivo Augusto, 
Carlos Antônio, Regina 
Telles, Andréa Carla e 
Ederson Matsumoto 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Troca 
Constante de 
Professores: 

37% 

1) Disciplinar Redistribuições, 
Remoções e Nomeações para 

antes do início de cada 
semestre letivo e promover a 

formação docente. 

Meta: Promover a formação 
continuada dos servidores para o 

alcance dos resultados 
institucionais. Indicadores: * 
proporção de execução do 

investimento em capacitação e 
qualificação; *proporção de 

servidores que participaram de 
cursos de capacitação; *proporção 
de servidores que participaram de 

cursos de qualificação. 

1) Início de cada 
semestre letivo 

1) Direção Geral 
2) Diretoria de 

Ensino 
3) Coordenação 

Pedagógica 

*Materiais: Ofício 
Ana Quitéria 
Elvys Soares 

Fátima Borges 

Falta de 
Estágio / 

Campo de 
Estágio: 33% 

1) Trazer o CIEE e IEL para o 
campus. Quadro resumido de 

servidores do setor de extensão 
não consegue executar esta 

atribuição de forma satisfatória. 

Meta: Ampliar a rede de 
relacionamento com 
organizações do setor produtivo, 
com vistas ao intercâmbio de 
experiências e ao 
estabelecimento de ações de 
colaboração. Indicadores: * 
número de processos, produtos 
ou serviços gerados pelas 
ações da rede; * número de 
pessoas beneficiadas pelas 
ações da rede. 

1) Fluxo 
Contínuo 

1) Coordenação 
de Extensão 

2) Coordenações 
Acadêmicas 

*Financeiros: 
 

*Materiais: 
Magaly Lúcio 

Falta de Sala 
de Monitoria: 

11% 

Dividir salas de uso comum para 
criar sala exclusiva para as 

monitorias de disciplina, 
enquanto termina a construção 

do novo bloco de ensino 

Metas: Adequar a infraestrutura 
dos campus para uma oferta 

apropriada dos cursos. 
Indicadores: realização das 
demandas previstas no PDI 

1) Fluxo 
Contínuo 

1) Diretoria e 
Ensino 2) 

Departamento de 
Ensino Superior 
3) Departamento 

de Ensino Técnico 

*Financeiros: 
 

*Materiais: 

Elvys Soares 
Israel Crescencio 
Vanusia Amorim 
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7.9. CAMPUS PENEDO 
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Curso: Técnico Integrado em Açúcar e Álcool - Penedo 

CAUSAS DA 
EVASÃO 

AÇÕES DE 
INTERVENÇÃ

O 
METAS E INDICADORES CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

Transporte 
Parceria com as 

prefeituras 

1) Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos 

alunos matriculados  2) Realizar 
uma reunião a cada semestre 

com as prefeituras 

1) Um mês antes do 
início do ano letivo 
2) Início de cada 
semestre letivo 

1) CRA  2) Direção Geral 
3)Departamento Administrativo  
4)Departamento Acadêmico 5) 

Assistência estudantil 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para as 
reuniões.*Materiais: 

Ofício 

 Departamento 
Acadêmico 

Trabalhar e 
estudar 

Assegurar a 
política de 
Assistência 
Estudantil 

1) Realizar reuniões com a 
família dos discentes sobre o 

programa de Assistência 
Estudantil 

1) Início de cada 
ano letivo. 2) 

Acompanhamento 
periódico após os 

Conselhos 
Consultivos 

1) Assistência Estudantil 2)  
Coordenação Pedagógica 3) 

Coordenações de Cursos 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para visitas 
domiciliares*Materiais 

 Assistência Estudantil 

Dificuldades 
financeiras 

Assegurar a 
política de 
Assistência 
Estudantil 

1) Realizar reuniões com a 
família dos discentes sobre o 

programa de Assistência 
Estudantil 

1) Início de cada 
ano letivo. 2) 

Acompanhamento 
periódico. 

1) Assistência Estudantil                   
2)  Coordenação Pedagógica 3) 

Coordenações de Cursos 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para visitas 
domiciliares*Materiais: 

 Assistência Estudantil 

Dificuldades de 
acesso ao 

apoio e 
acompanhamen

to Nutricional 

Funcionamento 
regular do 

Refeitório  e 
acompanhamento 

de nutricionista 

1) Funcionamento regular do 
refeitório  2)Acompanhamento 

nutricional 

1) Funcionamento 
regular do refeitório  

em dezembro de 
2016. 

1) Assistência Estudantil 2) 
Departamento Acadêmico  

3)Departamento Administrativo  4) 
Nutricionista 

*Financeiros: 
*Materiais: 

 Direção Geral               
Departamento 

Acadêmico 

Falta de 
atividades 
culturais e  
esportivas 

Construção do 
Complexo 

Poliesportivo e 
Área de 

Convivência 

1) Desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares esportivos. 

2)Desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares culturais. 

1) 2018 se houver 
recursos 

orçamentários  para 
criação do 
complexo 

poliesportivo. 

1) Direção Geral 2)Departamento 
Acadêmico  3)Departamento 

Administrativo 4)Coordenação de 
Extensão 5) Professores da Área de 

Linguagens e Códigos 

*Financeiros: 
Capacidade 

orçamentária para 
construção do Complexo 

Esportivo e Área de 
Convivência*Materiais: 

 Direção Geral              
Departamento 

Acadêmico 
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CAUSAS DA 
EVASÃO 

AÇÕES DE 
INTERVENÇÃ

O 
METAS E INDICADORES CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

Dificuldade de 
relacionamento 
com os colegas 

Promover 
atividades 

integradoras 
culturais e 
esportivas 

1) Semana Esportiva e Cultural  
2) Semana de Ciência, Inovação 

e Tecnologia   3) Eventos 
culturais e esportivos 

4)Atendimento multidisciplinar         
5) Dia do Estudante 6) Dia De 

La Hispanidad 

1) Durante todo o 
ano letivo. 

1) Coordenações de Cursos  e 
Formação Geral 2) Coordenação  3) 

Coordenação de Apoio ao 
Acadêmico 4) Assistência Estudantil 

5) Professores  6) Departamento 
Acadêmico 7) Departamento 

Administrativo  8) Coordenação de 
Pesquisa9)Coordenação de 

Extensão 

*Financeiros: Editais para 
eventos, diárias 

passagens e transporte 
para convidados 

eventuais *Materiais: 
banners, cartazes e 

materiais didáticos para a 
realização dos eventos 

Coordenação de 
Apoio Acadêmico   

Departamento 
Acadêmico  

Coordenação 
Pedagógica 

Acesso ao 
Campus 

Parceria com a 
prefeitura 

1) Mudança no itinerário dos 
ônibus coletivos com paradas na 

Portaria do IFAL na ida e na 
volta. de acesso.3) Solicitar da 
prefeitura a criação da faixa de 

pedestre na porta do IFAL 

1) Fluxo contínuo. 

1) Direção Geral 2) Departamento 
Acadêmico 3) Departamento 

Administrativo  4) Coordenação de 
Apoio Acadêmico 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para as 
reuniões. 

*Materiais: Ofício 

 Direção Geral                  
Departamento 

Acadêmico 

Dificuldade de 
aprendizagem/

Modelo de 
Avaliação 

Promover e 
incentivar 

melhorias no 
Processo Ensino 
Aprendizagem 

1)Formação continuada do 
professor em serviço.   2) Monitoria 

e Suporte de Aprendizagem 3) 
Atendimento multidisciplinar 4) 

Conselho de Classe Consultivo  5) 
Promover Maior Integração da 

Família com a Escola 6) Promover 
encontros com os Docentes do 

Campus para troca de experiências 
bem sucedidas de metodologia de 

ensino aprendizagem e modelos de 
avaliações. 

1) Fluxo contínuo. 

1) Direção Geral 2) Departamento 
Acadêmico 3) Departamento 

Administrativo 4) Coordenação de 
Apoio Acadêmico  5) Coordenações 
de Cursos e de Formação Geral 6) 
Professores              7) Pedagogia 

8) Assistência Estudantil 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para os 
facilitadores. 

 
*Materiais diversos 

 Direção Geral              
Departamento 

Acadêmico 
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Curso:  Técnico Integrado em Meio Ambiente - Penedo 

CAUSAS DA 
EVASÃO 

AÇÕES DE 
INTERVENÇÃO 

METAS E INDICADORES CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

Transporte 
Parceria com as 

prefeituras 

1) Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos alunos 

matriculados 
 2) Realizar uma reunião a cada 

semestre com as prefeituras 

1) Um mês antes do início 
do ano letivo  2) Início de 

cada semestre letivo 

1) CRA 2) Direção Geral 
3)Departamento Administrativo  
4)Departamento Acadêmico  5) 

Assitência estudantil 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para as 
reuniões. 

*Materiais: Ofício 

1) Departamento 
Acadêmico 

Trabalhar e estudar 
Assegurar a política 

de Assistência 
Estudantil 

1) Realizar reuniões com a família 
dos discentes sobre o programa de 

Assistência Estudantil 

1) Início de cada ano letivo. 
2) Acompanhamento 

periódico após os 
Conselhos Consultivos 

1) Assistência Estudantil                    
2)  Coordenação Pedagógica  3) 

Coordenações de Cursos 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para visitas 

domiciliares 
*Materiais: 

1) Assistência Estudantil 

Dificuldades 
financeiras 

Assegurar a política 
de Assistência 

Estudantil 

1) Realizar reuniões com a família 
dos discentes sobre o programa de 

Assistência Estudantil 

1) Início de cada ano letivo.  
2) Acompanhamento 

periódico. 

1) Assistência Estudantil                    
2)  Coordenação Pedagógica 3) 

Coordenações de Cursos 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para visitas 
domiciliares*Materiais: 

1) Assistência Estudantil 

Distância da família 
Aumentar integração 

escola/família 

Acompanhamento continuado junto 
aos pais/responsáveis dos alunos 

com esta dificuldade 
Bimestralmente 

1) Coordenação de Apoio 
Acadêmico 

2)Assistência Estudantil                      
3)Coordenação Pedagógica 
4)Coordenações de Cursos 

 

*Financeiros: 
*Materiais: 

Assistência Estudantil                      
Coordenação 
Pedagógica 

Dificuldades de 
acesso ao apoio 

e acompanhamento 
Nutricional 

Funcionamento 
regular do Refeitório  
e acompanhamento 

de nutricionista 

1) Funcionamento regular do 
refeitório              

2)Acompanhamento nutricional 

1) Funcionamento regular 
do refeitório  em dezembro 

de 2016. 

1) Assistência Estudantil                   
2) Departamento Acadêmico 3) 
Departamento Administrativo  4) 

Nutricionista 

*Financeiros: 
*Materiais: 

1) Direção Geral                 
2) Departamento 

Acadêmico 

Falta de atividades 
culturais e  
esportivas 

Construção do 
Complexo 

Poliesportivo e Área 
de Convivência 

1) Desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares esportivos. 

2)Desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares culturais. 

1) 2018 se houver recursos 
orçamentários e financeiros 
para criação do complexo 

poliesportivo. 

1) Direção Geral      
2)Departamento Acadêmico 3) 
Departamento Administrativo 4) 
Coordenação de Extensão   5) 

Professores da Área de 
Linguagens e Códigos 

*Financeiros: Capacidade 
orçamentária para 

construção do Complexo 
Esportivo e Área de 

Convivência 
*Materiais: 

1) Direção Geral                 
2) Departamento 

Acadêmico 
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7.10. CAMPUS PIRANHAS 
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Curso: Técnico Integrado em Agroindústria - Piranhas 

CAUSA DE EVASÃO AÇÕES DE INTERVENÇÃO METAS E INDICADORES 
CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 
EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 
RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

 
Trabalhar e/ou estudar 

 
*  Ofertar curso noturno – 
Proeja e subsequente; 
* Assegurar a política de 
assistência Estudantil; 
* Incentivar estágios 
remunerados, buscando 
articulação com a política de 
extensão 

 
Concluir o PPP do Curso Técnico 
em Alimentos – Proeja, e iniciar a 
construção do PPP de curso 
subsequente, de acordo com o PDI. 
Aperfeiçoar questionário 
socioeconômico e identificar as 
situações de trabalho; 
Criação de uma coordenadoria de 
estágio; mapear parcerias e locais 
de estágio; estabelecer convênios. 

 
Durante o ano letivo de 
2016. 

 
Departamento Acadêmico 
e Coordenação de cursos 
e formação geral 
Assistência Estudantil 
Direção Geral e 
Departamento Acadêmico 

Material de 
expediente; 
Transporte; 
diárias. 

 

 
Rodrigo Leite 
Fabiano Prates 
Pablo da Conceição 
Gracielle Gracino 
Adriana Nogueira 
Ricardo Aguiar 
Marcondes Inácio 

 
Dificuldades Financeiras 

 
Assegurar a política de 
assistência Estudantil; 
Incentivar estágios 
remunerados, buscando 
articulação com a política de 
extensão; 
Oferta de alimentação 
transportada 

 
Aperfeiçoar questionário 
socioeconômico e identificar as 
situações de necessidades 
financeiras. 
Criação de uma coordenadoria de 
estágio; mapear parcerias e locais 
de estágio; estabelecer convênios. 
Estudo para contratação de 
empresa para fornecimento da 
alimentação transportada. 

 
Ano letivo de 2016 

 
Assistência Estudantil 
Direção Geral / 
Departamento de 
Administração/ 
Departamento Acadêmico 

 
 
 

Recursos da 
Assistência 
estudantil; 
 
Diárias; 
Transporte 

 
Gracielle Gracino 
Adriana Nogueira 
Marcondes Inácio 
Ricardo Albuquerque 
Márcio Alexandre 
Veloso 
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CAUSA DE EVASÃO AÇÕES DE INTERVENÇÃO METAS E INDICADORES 
CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 
EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 
RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
RESPONSÁVEL 

 
 

Distância da Família 

 
Aumentar a integração 
Família-Escola. 
 

 
Aumentar o número de Escola de 
Pais; 
Atividades de Extensão para família; 

 
Durante o ano letivo de 
2016. 

 
Departamento Acadêmico 
e coordenações; 

 
 

Material de 
expediente; 
alimentação; 
material para 
atividades de 
extensão. 

 
Iatanilton Damasceno 
Marcondes Inácio 

 
Dificuldades de Transporte 

 
Reforçar Parcerias com as 
prefeituras; 
Provocação da 
administração pública para 
estudo de viabilidade de 
transporte escolar; 
Estudar meios de utilização 
do transporte (ônibus) da 
escola; 
Assegurar as políticas de 
assistência estudantil. 
 

 
Realizar reuniões e manter 
convênios com as prefeituras; 
Encaminhar solicitação à Reitoria; 
Reforçar a assistência dos alunos 
que necessitam de transporte e 
moram em municípios vizinhos ou 
distantes. 

 
Durante o ano letivo de 
2016. 

 
Direção Geral 
Assistência Estudantil 

 
Recursos da 
Assistência 
Estudantil; 

 
 

Ricardo Aguiar 
Iatanilton Damasceno 
Márcio Veloso 

 
 

Falta de apoio da família 

 
 

Aumentar a integração 
Família-Escola. 

 

 
Aumentar o número de Escola de 
Pais; 
 
Atividades de Extensão para família; 

 
Durante o ano letivo de 
2016. 

 
Departamento Acadêmico 
e coordenações; 

 
 

 
Material de 
expediente; 
alimentação; 
material para 
atividades de 

extensão. 

 
Iatanilton Damasceno 

 
Marcondes Inácio 
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CAUSA DE RETENÇÃO / 
REPROVAÇÃO 

AÇÕES DE INTERVENÇÃO METAS E INDICADORES CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO 

EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

RESPONSÁVEL 

 
Problemas de família 

 

 
Aumentar a integração 
Família-Escola. 
Apoio de equipe 
multidisciplinar 

 

 
Aumentar o número de Escola de Pais; 
Atividades de Extensão para família; 
Visitas às famílias 
 
 

 
Durante o ano letivo de 
2016. 

 
Departamento Acadêmico e 
coordenações; 

 
 

 
Material de 
expediente; 

alimentação; material 
para atividades de 

extensão. 

 
Iatanilton Damasceno 
Marcondes Inácio 
Adriana Nogueira 
Gracielle Gracino 
 

 
Dificuldades de conciliar estudo e 
trabalho 
Dificuldades de conciliar estudo e 
a rotina doméstica 

 
Ofertar curso noturno – Proeja 
e subsequente; 
Assegurar a política de 
assistência Estudantil; 
Incentivar estágios 
remunerados, buscando 
articulação com a política de 
extensão.  

 
Concluir o PPP do Curso Técnico em 
Alimentos – Proeja, e iniciar a 
construção do PPP de curso 
subsequente, de acordo com o PDI. 
Aperfeiçoar questionário 
socioeconômico e identificar as 
situações de trabalho; 
Criação de uma coordenadoria de 
estágio; mapear parcerias e locais de 
estágio; estabelecer convênios 

 
Durante o ano letivo de 
2016. 

 

 
Departamento Acadêmico e 
Coordenação de cursos e 
formação geral 
Assistência Estudantil 
Direção Geral e 
Departamento Acadêmico 

 
Material de 
expediente 

Transporte; diárias. 
 

 
Rodrigo Leite 
Fabiano Prates 
Pablo da Conceição 
Gracielle Gracino 
Adriana Nogueira 
Ricardo Aguiar 
Marcondes Inácio 

 
Ausência de rotina de estudo 
Dificuldade de aprendizagem 
Formação escolar anterior 
Dificuldades com o modelo de 
avaliação 
Ausências de programas 
institucionais de apoio a 
aprendizagem 
 

 
Suporte de aprendizagem 

 

 
Suporte de aprendizagem em Língua 
Portuguesa e Matemática. 
Suporte de aprendizagem nas 
disciplinas da área de exatas. 
Monitorias 
Planejamento de estudos e oficinas de 
orientação. 
Programa de tutoria dos professores 
com os alunos. 

 
 
Durante o ano letivo de 
2016. 

 

 
Departamento Acadêmico, 
coordenações e 
Coordenação Pedagógica 

 
Material de 
expediente 

Alimentação 

 
Rodrigo Leite 
Fabiano Prates 
Pablo da Conceição 
Iatanilton Damasceno 
Rendrikson Alencar 

 
Relação professor-aluno 
Desinteresse pela disciplina 
Desmotivação acerca do curso 

 
Formação Continuada. 
Atendimento e 
acompanhamento 
multidisciplinar para alunos e 
professores; 
Divulgação dos cursos 
oferecidos. 

 
Oficinas de formação 
Encontro de discussão de práticas exitosas. 
Realizar maior e melhor divulgação do curso 
e do perfil. 
Realizar a divulgação de casos de sucesso 
em feiras profissionais. 
Melhorar o site institucional. 
Acolher os alunos nos campi com palestras 
explicativas / seminários de integração – 
trabalhar a questão da carreira / semana do 

curso. 

 
Durante o ano letivo de 
2016. 

 

 
Departamento Acadêmico, 
Coordenação Pedagógica, 
coordenações de curso e 
Formação Geral , e 
Coordenação de Apoio 
Acadêmico 

 
Material de 
expediente 

Diárias 
Transporte 

 
Rodrigo Leite 

Fabiano Prates 
Pablo da Conceição 

Iatanilton Damasceno 
Rendrikson Alencar 
Adriana Nogueira 
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CAUSA DE RETENÇÃO / 
REPROVAÇÃO 

AÇÕES DE INTERVENÇÃO METAS E INDICADORES CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO 

EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

RESPONSÁVEL 

 
Metodologia de ensino 

 
Formação continuada 

 
Oficinas de formação 
Encontro de discussão de práticas 
exitosas. 

 

 
Durante o ano letivo de 
2016. 

 

 
Departamento Acadêmico, 
Coordenações de curso e 
Formação Geral e 
Coordenação Pedagógica. 

 
Material de 
Expediente 

 
Rodrigo Leite 

Fabiano Prates 
Pablo da Conceição 

Iatanilton Damasceno 
Rendrikson Alencar 

 

 
Falta de acompanhamento 
pedagógico 
(coordenador             pedagógico 
e coordenador de ensino) 

 
Contratação de novos 
profissionais 
Reorganização das 
responsabilidades dos 
coordenadores 

 
Encaminhar solicitação de contratação 
de novos profissionais da área 
pedagógica. 
Estudo sobre as ações e 
responsabilidades das coordenações 
Organizar cronograma de ações 
 

 
Durante o ano letivo de 
2016. 

 

 
Departamento Acadêmico 

 
- 

 
Ricardo Aguiar 

Iatanilton Damasceno 
Rendrikson Alencar 

 
Falta de acesso aos profissionais 
da assistência estudantil 

 
Reorganização da rotina dos 
profissionais da assistência 

 
 
 

 
Estudo sobre as ações e rotina dos 
profissionais 

 
Ano letivo de 2016. 

 
Departamento Acadêmico 

-  
Iatanilton Damasceno 

Gracielle Gracino 
Adriana Nogueira 

 

 
Ausência ou mudança constante 
de professores 

 
Garantir concurso para 
professor efetivo e substituto; 
Organizar anualmente 
cronograma de afastamento 
para qualificação, definido por 
áreas; 
Liberação para publicação dos 
editais para professor 
substituto por 
necessidade/campus; 
Planejar pedagogicamente o 
processo de remoção. 
 

 
 
Encaminhamentos à PROEN de 

 
 

Ano letivo de 2016. 

 
 
Direção Geral e 
Departamento Acadêmico 

-  
Ricardo Aguiar 
Iatanilton Damasceno 
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CAUSA DE RETENÇÃO / 
REPROVAÇÃO 

AÇÕES DE INTERVENÇÃO METAS E INDICADORES CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO 

EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

RESPONSÁVEL 

 
Dificuldade de acesso ao 
transporte 

 
Reforçar Parcerias com as 
prefeituras; 
Provocação da administração 
pública para estudo de 
viabilidade de transporte 
escolar; 
Estudar meios de utilização do 
transporte (ônibus) da escola; 
Assegurar as políticas de 
assistência estudantil. 

 

 
Realizar reuniões e manter convênios 
com as prefeituras; 
Encaminhar solicitação à Reitoria; 
Reforçar a assistência dos alunos que 
necessitam de transporte e moram em 
municípios vizinhos ou distantes. 

 
Durante o ano letivo de 
2016. 

 
Direção Geral 
Assistência Estudantil 

 
Recursos da 
Assistência 
Estudantil; 

 
 

 
Ricardo Aguiar 
Iatanilton Damasceno 
Márcio Veloso 

 
Estrutura de apoio ao ensino 
deficitária. 

 

 
Otimização dos espaços e 
laboratórios; 
Planejamento de manutenção 
preventiva dos laboratórios e 
equipamentos; 

 

 
Estudo e acompanhamento com os 
professores das áreas e responsáveis 
por laboratórios. 
Elaboração de termo de referência e 
licitação 

 

 
Ano letivo de 2016. 

 
Departamento Acadêmico 

Coordenação de Apoio 
Acadêmico 
Departamento de 
Administração 

 
Recursos 
Institucionais 

 
Iatanilton Damasceno 

Levy Brandão 
Alexandre Veloso 
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7.11. CAMPUS RIO LARGO 
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 Curso: Técnico em Informática (Modalidade: Subsequente) - Rio Largo 
 

CAUSAS 
DA 

EVASÃO 
AÇÕES DE INTERVENÇÃO METAS E INDICADORES 

CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO 

EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

RESPONSÁVEL 

Transporte Parceria com as prefeituras 

1) Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos 
alunos matriculados 
 2) Realizar uma reunião a 
cada semestre com as 
prefeituras 

1) Um mês antes do 
início do ano letivo 
2) Inicio de cada 
semestre letivo 

1) CAA  2) Direção do 
Campus e Direção de 
Ensino 

*Financeiros: Dirias e 
transporte para 
deslocamento para as 
reuniões *Materiais: 
Ofício 

Diretor Geral 

Trabalhar e 
Estudar 

1)Assegurar a politica de 
assistência estudantil                                             
2)Buscar parcerias para oferta 
de estágios remunerados       
3) Disponibilizar espaços de 
estudos no Campus em  
horários que possam atender 
ao aluno 

1) Fazer o mapeamento dos 
alunos que trabalham                                                
2)Viabilizar parcerias para 
estágios remunerados                                         
3)Fazer o mapeamento dos 
horários para estudo de 
acordo com as necessidades 
dos alunos que trabalham. 

Inicio de cada 
semestre letivo 

1) CA   2) Coordenação 
de Pesquisa e 
Extensão.   3)Direção 
de Ensino 

Dotação orçamentária 
para aplicação das 
políticas de assistência 
estudantil 

Departamento 
Acadêmico/Ensino 

 
 

Falta de 
Professores 
de alguns 

component
es 

curriculares 

1)Realizar o planejamento das 
demandas de professores de 
acordo com a necessidade do 
curso  2) Distribuir a carga 
horária docente conforme 
legislação. 

1) Estudo da matriz Curricular 
para efetivar o planejamento 
das demandas 

Antes  do inicio de 
cada semestre letivo 

1) Coordenação do 
Curso                            
2) Direção de Ensino 

*Financeiros:*Materiais: 
Memorandos, 
impressão de 
documentos 

Coordenador do 
Curso de 

Informática/Depart
amento 

Acadêmico/Ensino 
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CAUSAS 
DA 

EVASÃO 
AÇÕES DE INTERVENÇÃO METAS E INDICADORES 

CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO 

EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

RESPONSÁVEL 

Relação 
professor-

aluno 

1) Formação continuada em 
serviço dos professores             
2)Oficinas psicopedagógicas 
aos discentes 

1)Realizar  encontros e 
oficinas pedagógicas            
2)convidar palestrantes para 
ministrar oficinas 
psicopedagógicas aos 
discentes 

Inicio de cada 
semestre letivo 

Pedagogia e Diretoria 
de Ensino 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para os 
palestrantes 
*Materiais: Certificados 
para os palestrantes; 
ofícios 

Departamento 
Acadêmico/Ensino 

Dificuldade 
com  

modelo de 
avaliação 
adotada 

1) Formação continuada em 
serviço dos professores 

1)Realizar  encontros e 
oficinas pedagógicas 

Inicio de cada 
semestre letivo 

Pedagogia e Diretoria 
de Ensino 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para os 
palestrantes  
*Materiais: Certificados 
para os palestrantes; 
ofícios 

Departamento 
Acadêmico/Ensino 

Metodologia 
de ensino 

do 
professor 

1) Formação continuada em 
serviço dos professores 

1)Realizar  encontros e 
oficinas pedagógicas 

Inicio de cada 
semestre letivo 

Pedagogia e Diretoria 
de Ensino 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para os 
palestrantes  
*Materiais: Certificados 
para os palestrantes; 
ofícios 

Departamento 
Acadêmico/Ensino 
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7.12. CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 
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Curso:   Técnico em Agropecuária – Santana de Ipanema 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Transporte 16% 

1) Parceria com as 
prefeituras, 2) Utilizar o 

transporte da Instituição, 3) 
Assegurar as políticas de 
assistência estudantil, 4) 
Acionar as autoridades 

competentes 

1.1) Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos alunos 

matriculados 1.2) Realizar uma 
reunião a cada semestre com as 
prefeituras  2) Transportar com o 
ônibus institucional os alunos do 

centro da cidade até o campus   3) 
Utilizar todo o recurso proveniente da 
assistência estudantil  4) Sempre que 

houver necessidade 

1.1) Um mês antes do 
início do ano letivo 1.2) 

Início de cada 
semestre 2) Durante 
todo o ano letivo 3) 

Início de cada 
semestre letivo 4) 

Sempre que houver 
necessidade 

1) CRA 
2) Direção do 

Campus e Direção 
de Ensino 

*Financeiros: Diárias 
e transporte para 

deslocamento para 
as reuniões 

*Materiais: Ofício 

1) Thaísa Lima                             
2) Paulo Felisberto                       

3) Sebastião da 
Silva Júnior 

Trabalhar e 
Estudar 16% 

1) Incentivar estágios 
remunerados buscando 

articulação com a política da 
extensão, CIEE e 

coordenações de estágios                     
2) Assegurar a política de 

assistência estudantil 

1) Buscar parcerias com as empresas 
públicas e privadas para a realização 
de estágios  2) Utilizar todo o recurso 
proveniente da assistência estudantil 

1) e 2) Início de cada 
semestre 

1) Coordenação de 
Pesquisa e  

Extensão  2) 
Coordenação de 

Assistência 
Estudantil 

*Financeiros: Diárias 
e transporte para 

deslocamento para 
as reuniões 

*Materiais: Ofício 

1) Rafael Balbino                         
2) Juliano Pelição                          

3) Gilberto Gouveia 

Dificuldade 
Financeira 8% 

1) Incentivar estágios 
remunerados buscando 

articulação com a política da 
extensão, CIEE e 

coordenações de estágios                     
2) Assegurar a política de 

assistência estudantil 

1) Buscar parcerias com as empresas 
públicas e privadas para a realização 
de estágios  2) Utilizar todo o recurso 
proveniente da assistência estudantil 

1) e 2) Início de cada 
semestre 

1) Coordenação de 
Pesquisa e  

Extensão  2) 
Coordenação de 

Assistência 
Estudantil 

*Financeiros: Diárias 
e transporte para 

deslocamento para 
as reuniões 

*Materiais: Ofício 

1) Rafael Balbino e 
Juliano Pelição                                         

2) Gilberto Gouveia 
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7.13. CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 
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Curso:   Técnico em Segurança do Trabalho – São Miguel dos Câmpus 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Transporte (22%) 

1) Parceria com as prefeituras. 
2) Acionar autoridades competentes 
(MP). 
3) Utilizar transporte da instituição. 
4) Assegurar as políticas da 
Assistência Estudantil. 
5) Buscar apoio do MEC/FNDE para 
que inclua no PNATE a 
obrigatoriedade do transporte dos 
IFs, principalmente nos campi do 
interior. 

1) Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos 
alunos matriculados 
2) Realizar uma reunião a cada 
semestre com as prefeituras. 

1) Dois meses antes do 
início do semestre letivo; 
2)Um mês antes do 
semestre letivo 
 

1) Coordenador do CRA 
2) Chefe de 
Departamento 
Acadêmico. 
3) Coordenador de curso. 
4) Coordenador Pedagógico 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 
deslocamento para as 
reuniões. 
*Materiais: Ofício 

Direção do campus; 
 

Acadêmico; 
 

De Administração. 

Dificuldades 
Financeiras (7%) 

Assegurar políticas de 
assistência estudantil 

1) Identificar quais os alunos que 
necessitam da bolsa permanência; 
2)  Estimular aos alunos a 
Participarem de projetos 
de extensão e pesquisa; 
3) Auxiliar os alunos no desenvolvimento 
dos projetos de extensão e pesquisa; 

1) Antes do início do 
semestre letivo 

1) Coordenador de Apoio 
Acadêmico; 
2) Assistente Social; 
3) Psicólogo; 
4) Coordenador de 
Extensão; 
5) Coordenador de 
Pesquisa. 

*Financeiros: Diárias e 
transporte 
*Materiais: Materiais de 
expediente e 
projetor (datashow). 

Direção do campus; 
 

Acadêmico; 
 

De Administração. 

Falta de apoio da 
família (7%) 

1) Aumentar a integração escola 
família; 
2) Desenvolver atividades/eventos 
que oportunizem a integração entre 
a escola e a família 

1) Visitar as famílias que apresentam 
algum tipo de rejeição à atividade 
acadêmica do aluno; 
2) Envolver a família dos discentes em 
Atividades acadêmicas. 

1) Primeiro Semestre: 
Cine Labor (amostra 
de filmes com a 
temática “Trabalho”); 
2) Segundo semestre: 
Encontro Regional de 
Saúde e Segurança 

Trabalho – ERESST 

1) Chefe de 
Departamento 
Acadêmico; 
2) Pedagogo 
3) Assistente Social 
4) Psicólogo. 
5) Coordenador de curso. 

*Financeiros: Diárias 
e transporte. 
*Materiais: Materiais 
de expediente e 
projetor (Datashow) 

Direção do campus; 
Departamento 

Acadêmico; 
Coordenador de Apoio 

Acadêmico; 
 

de Administração 

Trabalhar e 
estudar (50%) 

1) Utilizar o percentual de 20%, previsto em 
lei, para EAD. 
(capacitar os Professores  nas ferramentas de 
EAD) 
2) Incentivar estágios remunerados buscando 
articulação com a politica da extensão, CIEE 
e coordenações de estágio. 
3) Assegurar a politica de assistência 
estudantil. 

1) Fazer levantamento dos alunos que 
trabalham; 

1) Início do semestre 
letivo; 
2) Durante o semestre 
letivo. 

1) Assistente Social 
2) Pedagogo 
3) Psicólogo 

Financeiros: 
Transporte 
*Materiais: 

Direção do campus; 
 

Acadêmico; 
 

de Apoio Acadêmico; 
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7.14. CAMPUS SATUBA 
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Curso:   Técnico em Agroindústria Médio Integrado - Satuba 

Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Falta de 
identificação 
com o curso 

1 Realizar maior e melhor 
divulgação do curso e do 

perfil. 
Visitar escolas públicas e privadas 

Durante o 
primeiro semestre 

Coordenação de 
Comunicação e 

Coordenações de cursos. 

*Financeiros: 
Transporte e diárias. 
*Materiais: Folders e 

cartazes. 

Assessoria de 
comunicação 

2 Realizar a divulgação de 
casos de sucesso em feiras 

profissionais. 
Participação em feiras e  eventos. 

Durante todo o 
ano 

DGA e Coordenações de 
curso 

*Financeiros: 
Transportes e Diárias 
*Materiais: Folders, 
Banners e mídias 

DA e DE 

3 Melhorar o site institucional. 

Promover o aumento da visitação 
do site, atualizando periodicamente 

Durante todo o 
ano 

Coordenação de 
Comunicação, 

Coordenações de cursos 
e Coordenações de 

Pesquisa e Extensão. 

*Financeiros:  
*Materiais: 

Coordenação de 
Comunicação 

4 Acolher os alunos nos campi 
com palestras 

explicativas/seminários de 
integração/trabalhar a questão 
da carreira/semana do curso. 

*Financeiros: 
*Materiais: 

 

5 Melhorar divulgação na 
mídia e nas redes sociais. 

Vincular todas as publicações do 
site institucional às páginas do 

campus nas redes sociais 

Durante todo o 
ano 

Coordenação de 
comunicação 

*Financeiros: 
*Materiais: 

Coordenação de 
Comunicação 

Estudar e 
trabalhar 

1 Utilizar o percentual de 20%, 
previsto em lei, para EAD. 

(capacitar os professores nas 
ferramentas de EAD) 

Solicitar a institucionalização do uso 
dos 20% aplicados à EAD. 

Promover encontros com o corpo 
docente para a interação com as 

ferramentas da EAD. 

Segundo 
semestre de 2016 

Coordenações de cursos 
e Setor Pedagógico 

- DE 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Estudar e 
trabalhar 

3 Incentivar estágios 
remunerados buscando 

articulação com a política da 
extensão, CIEE e 

coordenações de estágio. 

Intensificar a integração entre à 
CIEE e setor produtivo (público e 
privado), buscando contra partida 

financeira das empresas. 

Durante todo o 
ano 

Coordenação de estágios 
e egressos, 

Coordenação de 
extensão e 

Coordenações de cursos 

*Financeiros: Diárias 
e transporte 

*Materiais: Ofícios 

Coordenação de 
Estágio e Egressos 

4 Assegurar a política de 
assistência estudantil. 

Aumentar o número de bolsas de 
pesquisa e extensão; assegurar o 

pagamento das monitorias; 
aumentar o número de bolsas de 

auxílio permanencia e assegurar a 
remuneração dos alunos que 
realizam estágios no campus. 

No primeiro 
trimestre do 

calendário letivo 

DG, DA, DE, DAE, DGA e 
Serviço Social 

*Financeiros: 
Aumento do 
percentual 

orçamentário 
destinado à 

assistência estudantil 
*Materiais: 

DG 

Dificuldades em 
executar as 
atividades 

propostas pela 
escola 

1 Suporte de aprendizagem. 
Incentivar os docentes a executar 

programas de suporte a 
aprendizagem . 

Primeiro semestre 
letivo 

DE e Setor Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

2 Ampliar acesso a monitorias. 

Aumentar o número de disciplinas e 
monitores para que os alunos 

tenham acesso ao apoio à 
aprendizagem nas disciplinas com 

maior índice de notas abaixo da 
média 

A partir do 
segundo bimestre 

do ano letivo 

DE, Setor pedagógico e 
coordenações de cursos 

*Financeiros: Bolsas 
de monitoria 
*Materiais: 

Impressões de 
materiais de apoio e 

mídias 

DE 

3 Formação continuada do 
professor. 

Realização de oficinas e cursos de 
aperfeiçoamento de metodologias 
pedagógicas para aplicação em 

suas áreas de ensino 

Segundo 
semestre de 2016 

DG, DA,DE, Setor 
Pedagógico, DAA e 

Coordenações de cursos. 

*Financeiros: Diárias 
e transporte 

*Materiais: Ofícios, 
mídias, espaço físico 

GD, DE e DA 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldade na 
realização das 
provas 

1 Formação continuada do 
professor. 

Realização de oficinas e cursos de 
aperfeiçoamento de metodologias 

pedagógicas  

Segundo 
semestre de 2016 

DG, DA,DE, Setor 
Pedagógico, DAA e 

Coordenações de cursos. 

*Financeiros:Diárias e 
transporte *Materiais: 

Ofícios, mídias. 
GD, DE e DA 

2 Criação de banco de 
questões para dar apoio ao 

aprendizado do aluno. 

Solicitar aos docentes, das diversas 
áreas, que apresentem listas de 
questões das suas respectivas 

disciplinas, a cada bimestre, para 
alimentar o banco de dados 

Segundo 
semestre de 2016 

TI, Coordenação de 
comunicação, Setor 
pedagógico, DAA e 

coordenações de cursos 

*Financeiros: Não se 
aplica 

*Materiais: mídias, 
acesso à internet 

DAA e setor 
pedagógico 

3 Melhorar a organização e o 
cumprimento do calendário 

acadêmico. 

Promover o cumprimento das 
atividades acadêmicas que 

compõem o calendário letivo; 
Acompanhar a realização 
sistemática das reuniões 

pedagógicas. 

Durante todo o 
ano 

DE, DAA, Setor 
Pedagógico e 

Coordenações de Cursos 

*Financeiros: Não se 
aplica 

*Materiais: Planilha 
de registros de 

atividades 
executadas e 

frequência 

DE, DAA, Setor 
Pedagógico e 

Coordenações de 
Cursos 
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RETENÇÃO 

Causas da 
Retenção 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores 
Cronograma 

de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Ausência de 
uma rotina de 

estudos 

1 Planejamento 
de estudos e 
oficinas de 
orientação. 

Incentivar os professores na prática de ações fora da  
da sala de aula e no aproveitamento da participação 
dos alunos em eventos previstos no calendário letivo 

para compor as notas bimestrais. 

A partir do 
primeiro 
bimestre 

DE, DAA, Setor 
Pedagógico e 

Coordenações de 
Cursos 

*Financeiros: Não se 
aplica*Materiais: 

Espaços físicos, mídias e 
material de apoio 

DE, DAA, Setor 
Pedagógico e 

Coordenações de 
Cursos e 

professores 

3 Programa de 
tutoria dos 

professores com 
os alunos. 

Implantar um programa de tutoria de turmas para 
garantir maior apoio à aprendizagem 

A partir do 
segundo 

bimestre do 
ano letivo 

Setor pedagógico e 
docentes 

*Financeiros:  
*Materiais: 

Setor Pedagógico 

4 Aumentar a 
integração escola-

família. 

Convidar os pais para participar destas ações 
apresentando depoimentos; Procurar saber como os 

pais, dentro de suas profissões, se poderiam contribuir 
com os alunos incentivando ao estudo; Promover 

eventos em que os pais sejam integrados  nas 
atividades; 

No segundo 
bimestre 

Setor pedagógico, 
DE, DAA, 

Coordenações de 
cursos 

*Financeiros:  Não se 
aplica 

*Materiais: Espaço físico, 
mídias 

DE e Setor 
pedagógico 

Metodologia 
de ensino do 

professor 

1 Formação 
docente 

continuada em 
serviço. 

Promover palestras, cursos e discussões sobre 
metodologia do curso; Promover mesa redonda para 

falar sobre questões metodológicas do ensino;   
Apresentar exemplos de soluções metodológicas bem 

sucedidas Relatos de experiência; 

No segundo 
semestre 

Setor pedagógico, 
DE, DAA, 

Coordenações de 
cursos 

*Financeiros:  Diárias e 
transportes *Materiais: 
Espaço físico, mídias, 

material impresso 

Setor Pedagógico 
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Causas da 
Retenção 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores 
Cronograma 

de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldade 
relativa à 
formação 
anterior 

1 Monitoria. Selecionar alunos monitores com seus orientadores; 
No segundo 

bimestre 

Setor pedagógico, 
DE, DAA, 

Coordenações de 
cursos e docentes 

*Financeiros:  Bolsas de 
monitoria *Materiais: Espaço 

físico, mídias, material 
impresso 

DE e Setor 
Pedagógico 

2 Suporte de 
aprendizagem 

Solicitar aos professores que apresentem projetos para 
suporte de aprendizagem; 

Preferencialm
ente no início 
do ano letivo 

Setor pedagógico, 
DE, DAA, 

Coordenações de 
cursos e docentes 

*Financeiros:  Não se aplica 
*Materiais: Espaço físico, 
mídias, material impresso 

DE e Setor 
Pedagógico 

3 Atendimento 
multidisciplinar. 

Desenvolver projetos que incentive aos alunos estudos 
em grupo nas disciplinas que tem apresentado maior 
índice de retenção; Incentivar os alunos a estudar em 
grupos preparatórios para as diversas modalidades de 

olimpíadas, para ao ENEM, concursos. 

Primeiro 
semestre 

letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços físicos e 

materiais pedagógicos de 
apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

Dificuldade de 
aprendizagem 

1 Monitoria. 
Solicitar aos professores  que incentivem os alunos  a 

participar dos projetos de monitorias; 

Primeiro 
semestre 

letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços físicos e 

materiais pedagógicos de 
apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

2 Suporte de 
aprendizagem 

Fazer um trabalho com o setor pedagógico, setor de 
psicologia  e professores para conscientizar aos alunos 

que podem superar as dificuldades; 

Primeiro 
semestre 

letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços físicos e 

materiais pedagógicos de 
apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

 
3 Atendimento 
multidisciplinar; 

Desenvolver projetos que incentive aos alunos estudos 
em grupo nas disciplinas que tem apresentado maior 
índice de retenção;   Incentivar os alunos a estudar em 
grupos preparatórios para as diversas modalidades de 
olimpíadas, para ao ENEM, concursos, Incentive aos 
alunos usar a ferramenta da internet para estudar; 

 
Primeiro 
semestre 

letivo 

 
DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 

 
DE e Setor 
Pedagógico 
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Causas da 
Retenção 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores 
Cronograma 

de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldade de 
aprendizagem 

 Implantação dos 
Conselho de 

Classe Consultivo 

Desenvolver  atividades para conscientizar o conselho 
se transforme em um espaço para educadores 

refletirem sobre suas práticas, procurando avaliá-las de 
forma a localizar suas falhas e perceberem seus 

avanços. 

Primeiro 
semestre 

letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

Dificuldade 
com modelo 
de avaliação 

adotado 

1 Formação 
continuada do 
professor em 

serviço. 

Promover formação para os  professores sobre as 
avaliações; 

Primeiro 
semestre 

letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

2 Estudar a 
criação de banco 
de questões para 

elaboração de 
prova. 

Listas de exercício para familiarizar os alunos 
previamente  com os tipos de questões que os eles  

podem ser cobrados em provas; 

Primeiro 
semestre 

letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

3 Melhorar a 
organização e o 
cumprimento do 

calendário 
acadêmico. 

Estabelecimento  de semanas de avaliação, com 
número máximo de provas ao dia facilita a organização 

dos alunos para as provas. 

Primeiro 
semestre 

letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofission

al 

Recursos necessários Responsável 

Greve 

1 Definição de uma programação 
que mantenha o alunado informado 
sobre as causas, efeitos e demais 
andamentos sobre o movimento 

grevista 
2 Elaboração de ações que 
garantam ao aluno que seus 

conteúdos e carga horária sejam 
contemplados integralmente 

Reestruturar o calendário 
acadêmico e para garantir em 100% 
os dias letivos e conteúdos do curso 

 

O calendário acadêmico 
é montado com base 
nas necessidades de 
equalização cronológica 
para que as aulas sejam 
ministradas em tempo 
de atender ao máximo o 
calendário escolar 
convencional, com 
sábados letivos. 

Todos os 
departamentos 

*Financeiros: 
*Materiais: 

DG, DE  
e Setor Pedagógico 

Transporte 

1 Incentivar estágios remunerados 
buscando articulação com a política 
da extensão, CIEE e coordenações 

de estágio. 
O Campus entrará em contato coma 
as prefeituras na busca de parcerias 

com o transporte; 

Primeiro semestre letivo 
DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros: *Materiais: 
Espaços físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 
DE e Setor Pedagógico 

2- Parcerias com as prefeituras Primeiro semestre letivo 
DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros: *Materiais: 
Espaços físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 
DE e Setor Pedagógico 

3 – Acionar as autoridades 
competentes (MP...) 

Encaminhar os ofícios as prefeituras 
para solicitar parcerias e convênios 

Primeiro semestre letivo 
DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros: *Materiais: 
Espaços físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 
DE e Setor Pedagógico 

4 – Possibilidade de utilizar o 
transporte da Instituição; 

Garantir o transporte dos estudantes 
durante o ano letivo; 

Ampliação do numero de auxilio 
permanência 

Primeiro semestre letivo 
DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros: *Materiais: 
Espaços físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 
DE e Setor Pedagógico 

5 – Assegurar as Políticas de 
Assistência Estudantil; 

Primeiro semestre letivo 
DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros: *Materiais: 
Espaços físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 
DE e Setor Pedagógico 

6 – Provocar o MEC/FNDE para que 
inclua no PNATE a obrigatoriedade 
do transporte dos alunos dos IFs, 

principalmente dos Campi do 
interior. 

Conquistar este direito para os 
alunos dos Ifs. 

Primeiro semestre letivo 
DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros: *Materiais: 
Espaços físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 
DE e Setor Pedagógico 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Dificuldades 
financeiras 

1 - Assegurar as Políticas de 
Assistência Estudantil. 

Garantir o pagamento das 
bolsas dos alunos 

Primeiro semestre 
letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços físicos 
e materiais pedagógicos de 

apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

Distância da 
família 

1 - Aumentar a integração 
escola-família 

Promover reuniões de pais e 
mestres com maior frequência 

Primeiro semestre 
letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços físicos 
e materiais pedagógicos de 

apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 



 
 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

 

157 

 

 

RETENÇÃO 

Causas da 
Retenção 

Ações de intervenção Metas e Indicadores Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Relação professor-
aluno 

1 - Formação continuada do 
professor em serviço; 

Incentivar a participação dos 
professores em programas de 

qualificação 
O ano todo 

DE, DAA e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à assistência 

estudantil*Materiais: 
DE e DAA 

2 – Atendimento e 
acompanhamento multidisciplinar 

para alunos e professores; 

Incentivar a participação dos 
professores em ações do ensino 

O ano todo 
DG, DA, DE, DAE, DGA e 

Setor pedagógico 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à assistência 

estudantil *Materiais: 
DE e DAA 

3 – Projeto de tutoria para 
acompanhamento de grupo/turmas 

pelo professor. 

Incentivar a participação dos 
professores em ações do ensino 

O ano todo 
DG, DA, DE, DAE, DGA e 

Setor pedagógico 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à assistência 

estudantil*Materiais: 
DE e DAA 

Greve de 
servidores 

1 Definição uma programação que 
mantenha o alunado informado 

sobre as causas, efeitos e demais 
andamentos sobre o movimento 

grevista  
2 Elaboração ações que garantam 

ao aluno que seus conteúdos e 
carga horária sejam contemplados 

integralmente 

Reestruturar o calendário acadêmico 
e para garantir em 100% os dias 
letivos e conteúdos do curso 

O calendário 
acadêmico é montado 

com base nas 
necessidades de 

equalização 
cronológica para que 

as aulas sejam 
ministradas em tempo 

de atender ao 
máximo o calendário 
escolar convencional, 
com sábados letivos. 

TODOS OS 
DEPARTAMENTOS  

*Financeiros: 
*Materiais: 

Direções Geral e de 
Ensino 

Problemas na 
família 

1 - Aumentar a integração escola-
família; 

Promover palestras socioeducativas No segundo semestre 
DG, DA, DE, DAE, DGA e 

Serviço pedagógico 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à assistência 

estudantil*Materiais: 
Equipe de Ensino 

Dificuldade de 
acesso ao campus 

1 - Assegurar a politica de 
assistência estudantil; 

Auxilio permanência O ano todo 
DG,DA,  DAE e serviço 

social 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à assistência 

estudantil. *Materiais: 
DAE e serviço social 

2 - Acionar as autoridades 
competentes para garantir 
transporte mais próximo ao 

campus, segurança e policiamento 
no entorno; 

Encaminhar  ofícios  as autoridades 
competentes solicitando 

policiamento no entorno do campus 
nos horários de entrada e saída dos 

discentes; 

O ano todo 
DG, DE,  DAE e serviço 

social 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à assistência 

estudantil *Materiais: 
DG,   DE 
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Causas da 
Retenção 

Ações de intervenção Metas e Indicadores Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Falta de professores 
para algumas 

matérias 

1 – Garantir concurso para 
professor efetivo e substituto; 

Agilizar dentro do possível o 
contrato de professores, 

O ano todo DG,DE, DA,  DAE , DAA 
*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à assistência 

estudantil *Materiais: 
DG e DE 

2 – Organizar anualmente 
cronograma de afastamento para 
qualificação, definido por áreas; 

Dar clareza sobre as solicitações 
de afastamento para a pos 

graduação 
O ano todo DG,DAA, e DAE 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à assistência 

estudantil *Materiais: 
DE 

Espaços precários ou 
inexistentes 

(laboratórios, salas, 
cantina, refeitório, 

etc...) 

Otimização dos espaços e 
laboratórios; 

Melhorar a infraestrutura dos 
laboratórios 

O ano todo 
DG, DE, DAM, DAA 

coordenação de 
infraestrutura 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à assistência 

estudantil *Materiais: 

DAM e  coordenação de 
infraestrutura 

Planejamento de manutenção 
preventiva dos laboratórios e 

equipamentos 

Solicitar manutenção dos 
laboratórios de Química, 

microbiologia, agroindústria e de 
agropecuária; 

O ano todo 
DG, DE, DAM, DAA 

coordenação de 
infraestrutura 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à assistência 

estudantil *Materiais: 

DAM e  coordenação de 
infraestrutura 

Dificuldades de 
acesso aos recursos 

tecnológicos 

1-    Planejamento de manutenção 
preventiva dos laboratórios e 

equipamentos; 

Solicitar manutenção dos 
laboratórios de Química, 

microbiologia,  agroindústria e de 
agropecuária; 

O ano todo 
DG, DE,  DAM, DAA 

coordenação de 
infraestrutura 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à assistência 

estudantil *Materiais: 
DG,   DE 

2-    Prover internet rápida e de 
qualidade nos Campus e nos 

Polos de EAD. 

Melhorar a rede eu cabeamento 
da rede do Campus 

O ano todo 
DG, DE,  DAM, DAA 

coordenação de 
infraestrutura 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à Assistência 

estudantil *Materiais: 

DG, DAM e  
coordenação de 

infraestrutura 

Acessibilidade 
1-  Atender a NBR de 

acessibilidade 
Garantir a acessibilidade dos 

alunos que precisarem 
O ano todo 

DG, DE,  DAM, DAA 
coordenação de 

infraestrutura 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à Assistência 

estudantil*Materiais: 

DG, DAM e  
coordenação de 

infraestrutura 
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Causas da Retenção Ações de intervenção Metas e Indicadores Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Estrutura de apoio ao 
ensino deficitário 

(laboratório, biblioteca, 
sala de estudos 

complementares, entre 
outros) 

1- Otimização dos espaços e 
laboratórios; 

Instalar o laboratório de Física a 
partir das montagens dos KITs que 

já foram adquiridos; 
O ano todo 

DG, DE,  DAM, DAA 
coordenação de 

infraestrutura 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à assistência 

estudantil*Materiais: 

DG, DAM e  
coordenação de 

infraestrutura 

2- Planejamento de manutenção 
preventiva dos laboratórios e 

equipamentos; 

Solicitar manutenção dos 
laboratórios de Química, 

microbiologia,  agroindústria e de 
agropecuária; 

O ano todo 
DG, DE,  DAM, DAA 

coordenação de 
infraestrutura 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à Assistência 

estudantil 
*Materiais: 

DG, DAM e  
coordenação de 

infraestrutura 

3- Planejamento de manutenção 
preventiva dos laboratórios e 

equipamentos. 

Organizar um plano para 
manutenção preventiva para os 

equipamentos de laboratório 

O ano todo O ano 
todo 

DG, DE,  DAM, DAA 
coordenação de 

infraestrutura 

*Financeiros: Aumento do percentual 
orçamentário destinado à Assistência 

estudantil 
*Materiais: 

DG, DAM e  
coordenação de 

infraestrutura 



 
 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

 

160 

 

 

Curso:   Técnico em Agropecuária Médio Integrado - Satuba 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Falta de 
identificação 
com o curso 

1 Realizar maior e melhor 
divulgação do curso e do 

perfil. 

Visitar escolas públicas e 
privadas 

Durante o primeiro 
semestre 

Coordenação de 
Comunicação e 

Coordenações de 
cursos. 

*Financeiros: 
Transporte e diárias.  
*Materiais: Folders e 

cartazes. 

Assessoria de 
comunicação 

2 Realizar a divulgação de 
casos de sucesso em feiras 

profissionais. 

Participação em feiras e  
eventos. 

Durante todo o ano 
DGA e 

Coordenações de 
curso 

*Financeiros: 
Transportes e Diárias 
*Materiais: Folders, 
Banners e mídias 

DA e DE 

3 Melhorar o site institucional. 

Promover o aumento da 
visitação do site, atualizando 

periodicamente 
Durante todo o ano 

Coordenação de 
Comunicação, 

Coordenações de 
cursos e 

Coordenações de 
Pesquisa e Extensão. 

*Financeiros:  
*Materiais: 

 

Coordenação de 
Comunicação 

4 Acolher  os alunos nos campi 
com palestras explicativas / 
seminários de integração – 

trabalhar a questão da carreira / 
semana do curso. 

5 Melhorar divulgação na 
mídia e nas redes sociais. 

Vincular todas as 
publicações do site 

institucional às páginas do 
campus nas redes sociais 

Durante todo o ano 
Coordenação de 

comunicação 
*Financeiros: 

*Materiais: 
Coordenação de 

Comunicação 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma 

de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Estudar e 
trabalhar 

1 Utilizar o percentual de 20%, 
previsto em lei, para EAD. 

(capacitar os professores nas 
ferramentas de EAD) 

Solicitar a institucionalização do uso 
dos 20% aplicados à EAD. Promover 
encontros com o corpo docente para 
a interação com as ferramentas da 

EAD. 

Segundo 
semestre de 

2016 

Coordenações de 
cursos e Setor 

Pedagógico 

*Financeiros: 
Diárias e transporte 
*Materiais: Ofícios 

DE 

2 Incentivar estágios 
remunerados buscando 

articulação com a política da 
extensão, CIEE e 

coordenações de estágio. 

Intensificar a integração entre à CIEE 
e setor produtivo (público e privado), 
buscando contra partida financeira 

das empresas. 

Durante todo o 
ano 

Coordenação de 
estágios e 
egressos, 

Coordenação de 
extensão e 

Coordenações de 
cursos 

Coordenação de 
Estágio e Egressos 

4 Assegurar a política de 
assistência estudantil. 

Aumentar o número de bolsas de 
pesquisa e extensão; assegurar o 

pagamento das monitorias; aumentar 
o número de bolsas de auxílio 

permanência e assegurar a 
remuneração dos alunos que 
realizam estágios no campus. 

No primeiro 
trimestre do 
calendário 

letivo 

DG, DA, DE, DAE, 
DGA e Serviço 

Social 

*Financeiros: 
Aumento do 
percentual 

orçamentário 
destinado à 
assistência 
estudantil 

DG 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma 

de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldades 
em executar 
as atividades 

propostas 
pela escola 

1 Suporte de aprendizagem. 
Incentivar os docentes a executar 

programas de suporte a 
aprendizagem . 

Primeiro 
semestre 

letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 
pedagógicos de 

apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

2 Ampliar acesso a monitorias. 

Aumentar o número de disciplinas e 
monitores para que os alunos tenham 
acesso ao apoio à aprendizagem nas 
disciplinas com maior índice de notas 

abaixo da média 

A partir do 
segundo 

bimestre do 
ano letivo 

DE, Setor 
pedagógico e 

coordenações de 
cursos 

*Financeiros: Bolsas 
de monitoria 

*Materiais: materiais 
de apoio e mídias 

DE 

3 Formação continuada do 
professor. 

Realização de oficinas e cursos de 
aperfeiçoamento de metodologias 

pedagógicas para aplicação em suas 
áreas de ensino 

Segundo 
semestre de 

2016 

DG, DA,DE, Setor 
Pedagógico, DAA e 
Coordenações de 

cursos. 

*Financeiros: 
Diárias e transporte 
*Materiais: Ofícios, 

mídias, espaço 
físico 

GD, DE e DA 

Dificuldade na 
realização 
das provas 

1 Formação continuada do 
professor. 

Realização de  oficinas e cursos de 
aperfeiçoamento de metodologias 

pedagógicas para aplicação em suas 
áreas de ensino 

Segundo 
semestre de 

2016 

DG, DA,DE, Setor 
Pedagógico, DAA e 
Coordenações de 

cursos. 

*Financeiros: 
Diárias e transporte 
*Materiais: Ofícios, 

mídias, espaço 
físico 

GD, DE e DA 

2 Criação de banco de 
questões para dar apoio ao 

aprendizado do aluno. 

Solicitar aos docentes, das diversas 
áreas, que apresentem listas de 
questões das suas respectivas 

disciplinas, a cada bimestre, para 
alimentar o banco de dados 

Segundo 
semestre de 

2016 

TI, Coordenação de 
comunicação, Setor 
pedagógico, DAA e 
coordenações de 

cursos 

*Financeiros: Não 
se aplica 

*Materiais: mídias, 
acesso à internet 

DAA e setor 
pedagógico 
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Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Ausência de 
uma rotina 
de estudos 

1 Planejamento 
de estudos e 
oficinas de 
orientação. 

Incentivar os professores na prática de  ações 
fora da sala de aula e no aproveitamento da 

participação dos alunos em eventos previstos 
no calendário letivo para compor as notas 

bimestrais. 

A partir do 
primeiro 
bimestre 

DE, DAA, Setor 
Pedagógico e 

Coordenações de 
Cursos 

*Materiais: Espaços 
físicos, mídias e 
material de apoio 

DE, DAA, Setor 
Pedagógico e 

Coordenações de 
Cursos e professores 

3 Programa de 
tutoria dos 

professores com 
os alunos. 

Implantar um programa de tutoria de turmas 
para garantir maior apoio à aprendizagem 

A partir do 
segundo 

bimestre do ano 
letivo 

Setor pedagógico e 
docentes 

*Financeiros:  
*Materiais: 

Setor Pedagógico 

4 Aumentar a 
integração 

escola-família. 

Convidar os pais para participar destas ações 
apresentando depoimentos;   Procurar saber 
como os pais, dentro de suas profissões, se 

poderiam contribuir com os alunos 
incentivando ao estudo; Promover eventos em 
que os pais sejam integrados  nas atividades; 

No segundo 
bimestre 

Setor pedagógico, 
DE, DAA, 

Coordenações de 
cursos 

*Materiais: Espaço 
físico, mídias 

DE e Setor 
pedagógico 

Metodologia 
de ensino 

do professor 

1 Formação 
docente 

continuada em 
serviço. 

Promover palestras, cursos e discussões 
sobre metodologia do curso; Promover mesa 

redonda para falar sobre questões 
metodológicas do ensino; Apresentar 

exemplos de soluções metodológicas bem 
sucedidas Relatos de experiência; 

No segundo 
semestre 

Setor pedagógico, 
DE, DAA, 

Coordenações de 
cursos 

*Financeiros: Diárias e 
transportes 

*Materiais: Espaço 
físico, mídias, material 

impresso 

Setor Pedagógico 
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Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldade 
relativa à 
formação 
anterior 

1 Monitoria. 
Selecionar alunos monitores com seus 

orientadores; 
No segundo 

bimestre 

Setor pedagógico, 
DE, DAA, 

Coordenações de 
cursos e docentes 

*Financeiros:  Bolsas 
de monitoria 

*Materiais: Espaço 
físico, mídias, material 

impresso 

DE e Setor 
Pedagógico 

2 Suporte de 
aprendizagem 

Solicitar aos professores que apresentem 
projetos para suporte de aprendizagem; 

Preferencialmen
te no início do 

ano letivo 

Setor pedagógico, 
DE, DAA, 

Coordenações de 
cursos e docentes 

*Materiais: Espaço 
físico, mídias, 

material impresso 

DE e Setor 
Pedagógico 

3 Atendimento 
multidisciplinar. 

Desenvolver projetos que incentive aos alunos 
estudos em grupo nas disciplinas que tem 

apresentado maior índice de retenção;   
Incentivar os alunos a estudar em grupos 

preparatórios para as diversas modalidades de 
olimpíadas, para ao ENEM, concursos,… 

Primeiro 
semestre letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 
pedagógicos de 

apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

Dificuldade de 
aprendizagem 

1 Monitoria. 
Solicitar aos professores  que incentivem os 

alunos  a participar dos projetos de monitorias; 
Primeiro 

semestre letivo 
DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 
pedagógicos de 

apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

2 Suporte de 
aprendizagem 

Fazer um trabalho com o setor pedagógico, 
setor de psicologia  e professores para 

conscientizar aos alunos que podem superar 
as dificuldades; 

Primeiro 
semestre letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais 

pedagógicos de 
apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 
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Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldade 
de 

aprendizagem 

3 Atendimento 
multidisciplinar; 

Desenvolver projetos que incentive aos alunos 
estudos em grupo nas disciplinas que tem 

apresentado maior índice de retenção; Incentivar os 
alunos a estudar em grupos preparatórios para as 

diversas modalidades de olimpíadas, para o ENEM, 
concursos. Incentive aos alunos usar a ferramenta 

da internet para estudar; 

Primeiro semestre 
letivo 

DE e Setor Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 
pedagógicos de 

apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

4 – Implantação do 
Conselho de Classe 

Consultivo 

Desenvolver  atividades para conscientizar o 
conselho se transforme em um espaço para 
educadores refletirem sobre suas práticas, 

procurando avaliá-las de forma a localizar suas 
falhas e perceberem seus avanços. 

Primeiro semestre 
letivo 

DE e Setor Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

 
Dificuldade 
com modelo 

de 
avaliação 
adotado 

1 Formação 
continuada do 
professor em 

serviço. 

Promover formação para os  professores 
sobre as avaliações; 

Primeiro semestre 
letivo 

DE e Setor Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

2 Estudar a criação 
de banco de 

questões para 
elaboração de 

prova. 

Listas de exercício para familiarizar os alunos 
previamente  com os tipos de questões que os 

eles  podem ser cobrados em provas; 

Primeiro semestre 
letivo 

DE e Setor Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

3 Melhorar a 
organização e o 
cumprimento do 

calendário 
acadêmico. 

Estabelecimento  de semanas de avaliação, com 
número máximo de provas ao dia facilita a 
organização dos alunos para as provas. 

Primeiro semestre 
letivo 

DE e Setor Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços 
físicos e materiais 

pedagógicos de apoio 

DE e Setor Pedagógico 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção 
Metas e 

Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Greve 

1 Definição uma programação que 
mantenha o alunado informado sobre 

as causas, efeitos e demais 
andamentos sobre o movimento 

grevista  
2 Elaboração ações que garantam ao 

aluno que seus conteúdos e carga 
horária sejam contemplados 

integralmente 

Reestruturar o 
calendário acadêmico e 
para garantir em 100% 
os dias letivos e 
conteúdos do curso 

O calendário acadêmico 
é montado com base 
nas necessidades de 

equalização cronológica 
para que as aulas 

sejam ministradas em 
tempo de atender ao 
máximo o calendário 
escolar convencional, 
com sábados letivos. 

TODOS OS 
DEPARTAMENTOS  

*Financeiros: 
*Materiais: 

Direções Geral e de 
Ensino 

Transporte 

1 Assegurar a política de assistência 
estudantil. 

Ampliação do numero 
de auxilio permanência 

Inicio do ano letivo 
DG, DAE e setor de 

serviço social 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços físicos e 

materiais pedagógicos de apoio 
DE e Setor Pedagógico 

2- Parceria com as prefeituras 

O Campus entrará em 
contato com as 

prefeituras na busca de 
parcerias com o 

transporte; 

Primeiro semestre letivo 
DE e Setor 
Pedagógico 

3 – Acionar as autoridades 
competentes (MP...) 

Encaminhar os ofícios 
as prefeituras para 
solicitar parcerias e 

convênios 

Primeiro semestre letivo 
DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços físicos e 

materiais pedagógicos de apoio 
DE e Setor Pedagógico 

4 – Possibilidade de utilizar o 
transporte da Instituição; 

 Primeiro semestre letivo 
DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços físicos e 

materiais pedagógicos de apoio 
DE e Setor Pedagógico 

5 – Assegurar as Políticas de 
Assistência Estudantil; 

Garantir o transporte 
dos estudantes durante 

o ano letivo; 
Primeiro semestre letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços físicos e 

materiais pedagógicos de apoio 
DE e Setor Pedagógico 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção 
Metas e 

Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Transporte 

6 – Provocar o MEC/FNDE para que 
inclua no PNATE a obrigatoriedade 
do transporte dos alunos dos IFs, 

principalmente dos Campi do 
interior. 

Conquistar este 
direito para os 
alunos dos Ifs. 

Primeiro semestre 
letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços físicos e 

materiais pedagógicos de 
apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

Dificuldades 
financeiras 

1 - Assegurar as Políticas de 
Assistência Estudantil. 

Garantir o 
pagamento das 

bolsas dos alunos 

Primeiro semestre 
letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços físicos e 

materiais pedagógicos de apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

Distância da 
família 

1 - Aumentar a integração 
escola-família 

Promover reuniões 
de pais e mestres 

com maior 
frequência 

Primeiro semestre 
letivo 

DE e Setor 
Pedagógico 

*Financeiros:  
*Materiais: Espaços físicos e 

materiais pedagógicos de apoio 

DE e Setor 
Pedagógico 

Relação professor-
aluno 

1 - Formação continuada do 
professor em serviço; 

Incentivar a 
participação dos 
professores em 
programas de 
qualificação 

Durante todo o ano 
DE, DAA e 

Setor 
Pedagógico 

*Financeiros: Aumento do 
percentual orçamentário 
destinado à assistência 

estudantil *Materiais: 

DE e DAA 

 
2 – Atendimento e 
acompanhamento 

multidisciplinar para alunos e 
professores; 

Incentivar a 
participação dos 
professores em 
ações do ensino 

Durante todo o ano 

DG, DA, DE, 
DAE, DGA e 

Setor 
pedagógico 

*Financeiros: Aumento do 
percentual orçamentário 
destinado à assistência 

estudantil *Materiais: 

DE e DAA 

 
3 – Projeto de tutoria para 

acompanhamento de grupo/turmas 
pelo professor. 

Incentivar a 
participação dos 
professores em 
ações do ensino 

Durante todo o ano 

DG, DA, DE, 
DAE, DGA e 

Setor 
pedagógico 

*Financeiros: Aumento do 
percentual orçamentário 
destinado à assistência 
estudantil *Materiais: 

DE e DAA 



 
 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

 

168 

 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção 
Metas e 

Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Greve de servidores 

1 Definição uma programação que 
mantenha o alunado informado sobre 

as causas, efeitos e demais 
andamentos sobre o movimento 

grevista  
2 Elaboração ações que garantam ao 

aluno que seus conteúdos e carga 
horária sejam contemplados 

integralmente 

Reestruturar o 
calendário acadêmico e 
para garantir em 100% 
os dias letivos e 
conteúdos do curso 

O calendário acadêmico 
é montado com base 
nas necessidades de 

equalização cronológica 
para que as aulas 

sejam ministradas em 
tempo de atender ao 
máximo o calendário 
escolar convencional, 
com sábados letivos. 

TODOS OS 
DEPARTAMENTOS  

*Financeiros: 
*Materiais: 

Direções Geral e de 
Ensino 

Problemas na família 
1 - Aumentar a integração escola-

família; 
Promover palestras 

socioeducativas 
No segundo semestre 

DG, DA, DE, DAE, 
DGA e Serviço 

pedagógico 

*Financeiros: Aumento do 
percentual orçamentário destinado 
à assistência estudantil *Materiais: 

Equipe de Ensino 

Dificuldade de acesso 
ao campus 

1 - Assegurar a politica de assistência 
estudantil; 

Auxilio permanência Durante todo o ano 
DG,DA,  DAE e 
serviço social 

*Financeiros: Aumento do 
percentual orçamentário destinado 
à assistência estudantil *Materiais: 

DAE e serviço social 

2 - Acionar as autoridades 
competentes para garantir transporte 

mais próximo ao campus, segurança e 
policiamento no entorno; 

Encaminhar  ofícios  as 
autoridades 

competentes solicitando 
policiamento no entorno 
do campus nos horários 
de entrada e saída dos 

discentes; 

Durante todo o ano 
DG, DE,  DAE e 
serviço social 

*Financeiros: Aumento do 
percentual orçamentário destinado 
à assistência estudantil *Materiais: 

DG,   DE 

Falta de professores 
para algumas matérias 

1 – Garantir concurso para professor 
efetivo e substituto; 

Agilizar dentro do 
possível o contrato de 

professores, 
Durante todo o ano 

DG,DE, DA,  DAE , 
DAA 

*Financeiros: Aumento do 
percentual orçamentário destinado 
à assistência estudantil *Materiais: 

DG e DE 

2 – Organizar anualmente cronograma 
de afastamento para qualificação, 

definido por áreas; 

Dar clareza sobre as 
solicitações de 

afastamento para a pos 
graduação 

Durante todo o ano DG,DAA, e DAE 
*Financeiros: Aumento do 

percentual orçamentário destinado 
à assistência estudantil  

DE 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção 
Metas e 

Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Espaços precários 
ou inexistentes 

(laboratórios, salas, 
cantina, refeitório, 

etc...) 

Otimização dos espaços e 
laboratórios; 

Melhorar a 
infraestrutura dos 

laboratórios 
Durante todo o ano 

DG, DE,  DAM, 
DAA 

coordenação de 
infraestrutura 

*Financeiros: Aumento do 
percentual orçamentário 
destinado à assistência 

estudantil *Materiais: 

DAM e  
coordenação de 

infraestrutura 

Planejamento de manutenção 
preventiva dos laboratórios e 

equipamentos 

Solicitar 
manutenção dos 
laboratórios de 

Química, 
microbiologia,  

agroindústria e de 
agropecuária; 

Durante todo o ano 

DG, DE,  DAM, 
DAA 

coordenação de 
infraestrutura 

*Financeiros: Aumento do 
percentual orçamentário 
destinado à assistência 

estudantil 
*Materiais: 

DAM e  
coordenação de 

infraestrutura 

Dificuldades de 
acesso aos 

recursos 
tecnológicos 

1-    Planejamento de 
manutenção preventiva dos 

laboratórios e equipamentos; 

Solicitar 
manutenção dos 
laboratórios de 

Química, 
microbiologia,  

agroindústria e de 
agropecuária; 

Durante todo o ano 

DG, DE,  DAM, 
DAA 

coordenação de 
infraestrutura 

*Financeiros: Aumento do 
percentual orçamentário 
destinado à assistência 

estudantil 
*Materiais: 

DG,   DE 

2-    Prover internet rápida e de 
qualidade nos Campus e nos 

Polos de EAD. 

Melhorar a rede eu 
cabeamento da 
rede do Campus 

Durante todo o ano 

DG, DE,  DAM, 
DAA 

coordenação de 
infraestrutura 

*Financeiros: Aumento do 
percentual orçamentário 
destinado à Assistência 

estudantil 
*Materiais: 

DG, DAM e  
coordenação de 

infraestrutura 

Acessibilidade 
1-    Atender a NBR de 

acessibilidade 

Garantir a 
acessibilidade dos 

alunos que 
precisarem 

Durante todo o ano 

DG, DE,  DAM, 
DAA 

coordenação de 
infraestrutura 

*Financeiros: Aumento do 
percentual orçamentário 
destinado à Assistência 

estudantil 
*Materiais: 

DG, DAM e  
coordenação de 

infraestrutura 
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RETENÇÃO 

Causas da 
Retenção 

Ações de 
intervenção 

Metas e 
Indicadores 

Cronograma de 

execução 

Equipe 

multiprofissional 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Estrutura de apoio ao 
ensino deficitário 

(laboratório, 
biblioteca, sala de 

estudos 
complementares, 

entre outros) 

1-    Otimização dos 
espaços e 

laboratórios; 

Instalar o laboratório 
de Física a partir das 
montagens dos KITs 

que já foram 
adquiridos; 

Durante todo o ano 
DG, DE,  DAM, DAA 

coordenação de 
infraestrutura 

*Financeiros: 
Aumento do 
percentual 

orçamentário 
destinado à 

assistência estudantil 
*Materiais: 

DG, DAM e  
coordenação de 

infraestrutura 

3-    Planejamento de 
manutenção 

preventiva dos 
laboratórios e 
equipamentos; 

Solicitar manutenção 
dos laboratórios de 

Química, 
microbiologia,  

agroindústria e de 
agropecuária; 

Durante todo o ano 
DG, DE,  DAM, DAA 

coordenação de 
infraestrutura 

*Financeiros: 
Aumento do 
percentual 

orçamentário 
destinado à 

Assistência estudantil 
 

*Materiais: 

DG, DAM e  
coordenação de 

infraestrutura 

4-    Planejamento de 
manutenção 

preventiva dos 
laboratórios e 
equipamentos. 

Organizar um plano 
para manutenção 
preventiva para os 
equipamentos de 

laboratório 

Durante todo o ano 
DG, DE,  DAM, DAA 

coordenação de 
infraestrutura 

*Financeiros: 
Aumento do 
percentual 

orçamentário 
destinado à 

Assistência estudantil 
*Materiais: 

DG, DAM e  
coordenação de 

infraestrutura 
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7.15. Campus Viçosa 



 
 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

 

172 

 

 

 Curso: Técnico em Administração (Modalidade: Subsequente) - VIÇOSA 
 

Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
ResponsáveL 

Transporte 
100% 

Parceria com as 
prefeituras 

1) Fazer o mapeamento dos municípios de 
residência dos alunos matriculados - 100% 

dos alunos matriculados 
 2) Realizar uma reunião a cada semestre 
com as prefeituras - 80% das prefeituras 

1) Um mês antes 
do início do ano 

letivo 2) Antes do 
início de cada 
semestre letivo 

1) CRA 
2) Direção do 

Campus; Chefe 
Dep. Acadêmico e 
Coord. De Curso 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para as 
reuniões 

*Materiais: Ofício 

Chefe do 
Departamento 

Acadêmico - Prof. 
Geraldo Valle 

Acionar as 
autoridades 
competentes 

(MPM) 

1) Propor parceria com o MPM para ajudar a 
solucionar a problemática. Realizar uma 

reunião com os procuradores por semestre;                          
2) Realizar reunião com vereadores - 80% 

por vereadores 

1) Um mês antes 
do início do ano 

letivo                                    
2) Antes do início 
de cada semestre 

letivo 

1 e 2) Corpo 
Diretivo 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento para as 
reuniões 

*Materiais: Ofício 

Diretor Geral - 
Prof. Valdomiro 

Possibilidade de 
utilizar o 

transporte da 
Instituição 

1) Incluir no orçamento contratação de 
empresa terceirizada - 3 ônibus 

1) Período de 
elaboração do 
planejamento 
orçamentário 

1) Diretoria 
Administrativa 

*Financeiros: 
Disponibilidade financeira 

em conta corrente 
*Materiais: Planilha 

Orçamentária 

Diretor 
Administrativo - 

Luís 

Assegurar as 
Políticas de 
Assistência 
Estudantil 

1) Propor a Diretoria de Assistência 
Estudantil a busca de mecanismos que 

priorize alunos dos municípios 
circunvizinhos, dado ao peso que eles 

representam no quantitativo de discentes do 
campus.  80% dos matriculados 

1) Após a 
realização das 

matrículas 

1) CRA e 
Assistentes Sociais 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 

deslocamento Assist. 
Sociais 

*Materiais: Planilha do 
Mapeamento dos Alunos 
por Município elaborada 

pelo CRA 

CRA - 
Merandolina 
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Causas da evasão 
Ações de 

intervenção 
Metas e Indicadores 

Cronograma de 
execução 

Equipe 
multiprofissional 

Recursos 
necessários 

Responsável 

As expectativas da 
escola e dos 

professores  que eu 
fracasse na 

aprendizagem me 
atrapalha 19% 

Suporte de 
aprendizagem 

1) Definir espaço de atendimento aos 
alunos - 2 (duas) salas   2) Incluir no 

calendário acadêmico suporte no período 
de férias e recesso - 90% dos alunos 

matriculados 

1 e 2) Planejar no 
final do período 

letivo 

1 e 2) Chefe do Dep. 
Acadêmico e 

Coordenadores de 
Curso 

*Financeiros: 
 

*Materiais: 

Coordenadores 
de Curso - 

Elinaldo (Adm) e 
Starley (Inf) 

Ampliar acesso a 
monitorias 

1) Expandir a monitoria para disciplinas 
fins do curso - 50% das disciplinas fins 

do curso 

1) Planejar no final 
do período letivo 

1) Chefe do Dep. 
Acadêmico; 

Coordenadores de 
Curso e Professores 

*Financeiros: 
Bolsas 

 
*Materiais: 

Coordenadores 
de Curso - 

Elinaldo (Adm) e 
Starley (Inf) 

Trabalhar e Estudar 
31% 

Utilizar o percentual 
de 20%, previsto 
em lei, para EAD. 

(capacitar os 
professores nas 
ferramentas de 

EAD) 

1) reduzir a carga horária presencial no 
campus - 20% das disciplinas 

principalmente do Núcleo Comum 

1) A partir de uma 
política institucional 

1) Chefe do Dep. 
Acadêmico; 

Coordenadores de 
Curso e Professores 

*Financeiros: 
Contratação de 

banda larga; 
Criação de 

plataforma de 
EAD 

*Materiais: Livros 
didáticos virtuais 

Chefe do 
Departamento 
Acadêmico - 

Coordenadores 
de Curso 

Incentivar estágios 
remunerados 

buscando 
articulação com a 

politica da 
extensão, CIEE e 
coordenações de 

estágio 

1) Aumentar o relacionamento com o 
empresariado local - 60% das empresas     
2) Criar programa de bolsas internas - 3 
(três) bolsas de estágio  3) expandir o 
programa de projetos de extensão - 

aumentar em 50% o orçamento para P. 
Ext. 

1) Um mês antes do 
término do período 

letivo 2 e 3) Período 
de elaboração do 

planejamento 
orçamentário 

1,2 e 3)   Chefe do 
Dep. Acadêmico; 

Coordenadores de 
Curso e Diretor 
Administrativo 

*Financeiro: 
Diárias e 

transporte; 
Disponibilidade 
financeira em 
conta corrente 

*Material: 
Planilha 

Orçamentária 

Chefe do 
Departamento 
Acadêmico - 

Coordenadores 
de Curso 
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Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Condições físicas dos 
espaços precárias ou 

inexistentes 
(Laboratório, auditório, 
quadra esportiva, área 

de convivência, 
bebedouros, cantina); 

18% 

Otimização dos 
espaços e laboratórios 

1) Reforma no Campus                                                    
2) Aumento do quadro de técnicos 

administrativos 

1) A partir de uma 
política institucional 

Direção do Campus; 
Chefe Dep. 

Acadêmico e Coord. 
De Curso 

*Financeiros: 
Disponibilidade 

financeira em conta 
corrente 

*Materiais: Planilha 
Orçamentária 

Direção do 
Campus 

Criação do laboratório 
de línguas 

Planejamento de 
manutenção preventiva 

dos laboratórios e 
equipamentos 

Acervo insuficiente 
da Biblioteca; 16% 

Otimização dos 
espaços 

1) Reforma no Campus                                                   
2) Aumento do quadro de técnicos 

administrativos 

1) A partir de uma 
política institucional 

Direção do Campus; 
Chefe Dep. 

Acadêmico e Coord. 
De Curso 

*Financeiros: 
Disponibilidade 
financeira em 
conta corrente 

*Materiais: 
Planilha 

Orçamentária 

Direção do 
Campus 

Implantação do sistema 
de acesso e 

empréstimo de livros 
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Causas da evasão Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldade de 
acesso a Recursos 

Tecnológicos 
(computadores, 

internet, etc..); 13% 

Planejamento de 
manutenção preventiva 

dos laboratórios e 
equipamentos 

1) Definir cronograma de manutenção 
preventiva de equipamentos - 100% 

dos computadores, projetores, lousas 
digitais e switches 2) Solicitar 

realização de concurso público para 
contratação de profissional técnico 

em informática - 1 profissional 

1) Atualizar sempre 
que um novo 

equipamento é 
adquirido 2) 

Imediato 

1) Diretor 
Administrativo, 

Técnico em 
Informática 2) Diretor 

Administrativo 

*Financeiros: 
Disponibilidade 
financeira em 

conta corrente; 
Materiais para 

manutenção dos 
equipamentos 

Técnico de 
Informática a 

ser contratado 

Prover internet rápida e 
de qualidade nos 

Campus e nos Polos 
de EAD 

1) Conectar, em alta velocidade, o 
Campus à Rede Nacional de Ensino 

e Pesquisa (RNP) - 40 Mbps 2) 
Contratar um serviço adicional de 
Internet de média velocidade, para 

garantir redundância - 5 Mbps 

1) e 2)  A partir de 
uma política 
institucional 

1) e 2) Direção do 
Campus, Diretor 
Administrativo, 

Diretor de Tecnologia 
da Informação (PRDI) 

*Financeiros: 
Disponibilidade 
financeira em 

conta corrente; 
Aquisição de 

equipamentos de 
rede. 

Diretor do 
Campus - 

Prof. 
Valdomiro, 

Diretor 
Administrativo 
- Luís, Diretor 

de TI - 
Fernando 
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7.16.POLOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
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Curso: Alimentação Escolar - e-Tec 

Causas da 
Evasão 

Ações de 
Intervenção 

Metas e Indicadores Cronograma de Execução 
Equipe 

Multiprofissional 
Recursos 

Necessários 
Responsável 

Falta computador 
 
 

29, 4% 
 

Realizar parceria 
com prefeituras 
vislumbrando 
possibilitar a oferta 
de computadores 
ou disponibilidade 
de laboratórios. 
 

1. Levantamento no início do Curso, 
através de questionário, com os alunos 
para averiguar aqueles que não possuem 
computador. 2. Levantamento através de 
questionário para saber local e máquina   o 
aluno sem computador acessa o moodle. 

3. Conhecimento dos alunos que 
porventura recebem computador, terão 
possibilidade de acesso ou não à internet. 
4. Formação no início do curso para 
otimizar o uso das mídias móveis para 
cesso ao moodle e ampliação de estudos. 
5.  Realizar contatos e reuniões com 
prefeituras para estabelecer parcerias no 
intuito de aquisição de computadores. 

1. Seis meses antes do início do 
Curso para estabelecer parceria 
com prefeituras. 
2. Uma semana após o início do 
Curso para realizar o levantamento 
com os alunos que não possuem 
computador. 
3. Um mês após o início do Curso 
para resolver a situação da falta de 
computadores. 

1 Coordenação de 
Curso 
2.Coordenação do 
programa 
3. Coordenador 
do polo 
4. Coordenação 
da TI 
 

Financeiros: 
diárias e 
transporte para 
deslocamento 
para as reuniões 
Papel A4 
Computadores 
Impressora 
 

Coordenação do 
Programa 

Estudar em dois 
cursos 

 
 

 23,5% 
 

Assegurar a política 
de assistência 
estudantil 
 

1. Mapeamento através de questionário 
sobre os alunos que estejam matriculados 
em mais de um curso; 2. Identificação do 
outro curso para verificar correlação com o 
curso do profuncionário.3. Atendimento 
especial ao aluno matriculado em dois 
cursos para incentivar a assiduidade.4. 
Análise das disciplinas para identificar as 
equivalências entre os cursos. 

1. Uma semana após o início do 
Curso realizar o levantamento dos 
alunos matriculados em dois 
cursos. 
2. Acompanhamento contínuo dos 
alunos. 
 

1 Coordenação de 
Curso.2.Coordena
ção pedagógica.3. 
Coordenador do 
polo. 
4. Tutores 
presenciais. 
 

Financeiros: 
diárias e 
transporte para 
deslocamento 
para as reuniões 
Papel A4 
Computadores 
Impressora 
 

Coordenação 
pedagógica 



 
 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

 

178 

 

Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores Cronograma de execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Tempo curto para 
dedicação ao 

estudo da 
disciplina e 

empenho nos 
estudos 

 
17, 6% 

 

Intensificar 
planejamento e 
orientação de 
estudos para os 
alunos 

1. Criação de documento norteador que 
oriente estudos, atividades e organização 
do tempo.2. Programação de formação 
continuada para tutores e professores. 
3. Aumento da integração do aluno com o 
polo, promovendo momentos de estudos 
extras.4. Elaboração de projeto de 
formação complementar à formação. 
 

1. Um mês antes do curso elaborar 
o documento nortear. 
2. quinze dias antes do curso 
realizar formação continuado com 
professores e tutores. 
3. Continuadamente formar 
professores e tutores. 
4. Continuadamente promover nos 
polos palestras, seminários 
encontros, dentre outros, sendo 
realizados pelos interessados e/ou 
por convidados. 

1 Coordenação de 
Curso. 
2.Coordenação 
pedagógica. 
3. Coordenador 
do polo. 
4. Tutores 
presenciais. 
5. Professores 
 

 Financeiros: 
diárias e 
transporte para 
deslocamento 
para as 
formações. 
Papel A4 
Computadores 
Impressora 

Coordenação 
pedagógica 

 

Dificuldade 
financeira  

 
 

11,8 % 

Assegurar aos 
alunos    
acompanhamento  
continuo para 
identificar as 
implicações das 
dificuldades 
financeiras. 

1. Levantamento através de questionário 
sobre as implicações  que as dificuldades  
financeiras podem causar para a 
continuidade no Curso.2. Elaboração de 
plano de ação para minimizar as possíveis 
implicações, dentro das  possibilidades do 
E-tec. 3. Conscientização da equipe 
pedagógica dos polos para esse problema. 
4. Motivação ao polo para criar ambiente 
amigável e favorável à aprendizagem, 
integração e convívio de partilha de 
alimentos no momento presencial. 5. 
Medidas e apoio pertinentes, após 
resultado de do questionário, par 
acompanhar e dar condições ao aluno 
permanecer no Curso.6. Solicitação de 
ajuda de custo junto  às prefeituras e ao 
estado.  

1. Dois dias após a matrícula aplicar 
questionário para identificar as 
implicações que possam causar a 
evasão promovidos pela dificuldade 
financeira.2. Quinze dias após o 
levantamento das implicações,  
realizar reunião com a equipe 
pedagógica do polo.3. 
Continuadamente motivar os alunos 
e o polo . 4. Continuadamente 
acompanhar os alunos o interesse e 
a aprendizagem dos alunos.5. uma 
semana após o início das aulas 
manter contato com as prefeituras  
e estado no intuito de pleitear ajuda 
de custo para os alunos. 

1 Coordenação de 
Curso. 

2.Coordenação 
pedagógica. 

3. Coordenador 
do polo. 

4. Tutores 
presenciais. 

5. Coordenação 
de programa. 

 Financeiros: 
diárias e 
transporte para 
deslocamento 
para as 
formações. 

Papel A4 

Computadores 

Impressora 

1. Coordenação 
de polo 

 
2. Coordenação 

de curso 
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Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores Cronograma de execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldade de 
transporte 

 
 

17,6% 
 

1. Estabelecer 
parceria com as 
prefeituras. 
 
2. Possibilitar a 
utilização do 
transporte do IFAL. 
 

1.Mapeamento dos alunos com dificuldade 
de transportar ao curso. 
2.Realização de contatos e reuniões com 
prefeituras para estabelecer parcerias para 
a oferta de transporte para o translado dos 
alunos. 
3. Solicitação de transporte junto à direção 
dos campus do IFAL. 
4. Diminuir a quantidade de encontros 
presenciais obrigatórios. 

1. Dois dias após a matrícula 
mapear alunos com dificuldade de 
transporte. 
 
2. Uma semana após o início do 
Curso, reunião com prefeituras 
 
3. Um mês antes do início das aulas 
solicitação de transporte ao IFAL. 
 
 

1 Coordenação de 
Curso. 

2.Coordenação 
pedagógica. 

3. Coordenador 
do polo. 

4. coordenação 
de programa. 

 Financeiros: 
diárias e 
transporte para 
deslocamento 
para as 
reuniões. 
 
Papel A4 
Computadores 
Impressora 

Coordenação de 
Curso 
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância 

Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Falta de recursos 
tecnológicos 

18,2% 
 

Viabilizar a aquisição de 
equipamentos de 
tecnologia para dotar os 
polos de apoio presencial 
 

1. Atingir 60% dos polos munidos 
de infraestrutura física adequada 

Ação Contínua 

1 Coordenação de Curso 
2.Coordenação do 
programa3. Coordenador 
do polo 4. Coordenação 
da TI 

Financeiros: diárias e 
transporte para 
deslocamento para as 
reuniões. Recursos 
financeiros da CAPES e 
IFAL através da LOA 

Direção da EAD e 
Coordenação do 

Programa 

Dificuldade em 
comparecer aos 

momentos 
presenciais 

31,8% 
 

Viabilizar parcerias com 
as prefeituras para 
melhorar o transporte 
para os alunos. Rever na 
proposta pedagógica dos 
cursos o percentual de 
momentos presenciais 
exigidos. 

Efetuar reuniões com 40% das 
prefeituras envolvidas nos cursos 
EAD 
Reestruturação pedagógica de 
50% dos PPPC. 
 

Ação contínua 
2. Ação anual 

1 Coordenação de 
Curso. 2.Coordenação 
de programa 3. Direção 
EAD 

Financeiros: diárias e 
transporte para 
deslocamento para 
as reuniões 
 
 

Direção EAD, 
Coordenação de 

Programa e 
Coordenação de 

curso 
 

Tempo curto para 
dedicação aos 
estudos 25,8% 

 

Intensificar planejamento 
e orientação de estudos 
para os alunos 

Criação de documento norteador 
que oriente estudos, atividades e 
organização do tempo. 
Programação de formação 
continuada para tutores e 
professores. Aumento da 
integração do aluno com o polo, 
promovendo momentos de 
estudos extras. 

Um mês antes do curso 
elaborar o documento 
norteador. 
Continuadamente formar 
professores e tutores. 
Continuadamente 
promover nos polos 
palestras, seminários 
encontros, dentre outros, 
sendo realizados pelos 
interessados e/ou por 
convidados. 

1 Coordenação de 
Curso. 2.Coordenação 
pedagógica. 
Coordenador do polo. 
Tutores presenciais. 
Professores 
 

Financeiros: diárias e 
transporte para 
deslocamento para 
as formações. 
 

Coordenação 
pedagógica e de 

Curso 
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Causas da 
evasão 

Ações de intervenção Metas e Indicadores 
Cronograma de 

execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Dificuldade de 
transporte 27,3% 

 

Estabelecer parceria com 
as prefeituras. 

 

1.Mapeamento dos alunos com 
dificuldade de transportar ao 
curso. 
2.Realização de contatos e 
reuniões com prefeituras para 
estabelecer parcerias para a 
oferta de transporte para o 
translado dos alunos. 
3. Diminuir nos PPPC a 
quantidade de encontros  
presenciais obrigatórios. 

Após o início do Curso, 
reunião com prefeituras 
 

1 Coordenação de 
Curso. 
Coordenador do polo. 
4. Coordenação de 
programa 

Financeiros: diárias e 
transporte para 
deslocamento para 
as reuniões. 
 

Coordenação de 
programa e 

Coordenação de 
Curso 

Condições 
precárias nos 
polos 28,8% 

 

Buscar parcerias entre 
CAPES, o IFAL e as 
prefeituras para 
organizar e melhorar a 
estrutura do polo. 

1. Verificação da disponibilidade 
do polo,  em melhorarem a 
estrutura, dentre de suas 
possibilidades 
2. Elaboração de um plano de 
ação  conjunto formada por uma 
comissão de alunos, coordenação 
de curso, coordenação 
pedagógica e coordenação de 
polo, buscando parceiros e 
realizando o possível. 

Ação contínua 

1 Coordenação de 
Curso. 
2.Coordenação 
pedagógica. 
Coordenador do polo. 
Tutores presenciais. 
5. Coordenação de 
programa. 

Financeiros: diárias e 
transporte para 

deslocamento para 
as reuniões. 

 
 

1. Coordenação 
de Programa 
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Curso: Tecnólogo em Hotelaria a Distância 

Causas da Evasão 
Ações de 

intervenção 

Metas e 

Indicadores 

Cronograma 

de execução 

Equipe 

multiprofissional 
Recursos necessários Responsável 

Dificuldade em 
comparecer as aulas 

nos finais de semanas 
31,8% 

 

Repensar a oferta das 
aulas presenciais 
 

1) Transmitir as aulas virtuais, 
por videoconferência 
 

Levantamento das 
condições físicas e 
materiais para 
viabilizar as 
videoconferências 
(2016 e 2017) 

 
TI; Professores; 
Coordenador de 
cursos 
 

*Financeiros: Bolsas de 
pesquisa *Materiais: 
equipamentos de áudio e 
vídeo 

TI e Coordenadores 
de curso 

 

Condições físicas 
precárias nos polos 

28,8% 
 

Realizar parceria com 
as prefeituras para 
melhorar os polos já 
existentes e 
futuramente 
institucionalizar a EAD 
utilizando espaço 
físico adequado nos 
campus. 

Reuniões junto as prefeituras e 
paralelamente reuniões junto a 
PROEN 

 

2016 e 2017 

 

Diretoria, 
coordenação UAB, 
Coordenadores de 
curso 

 

*Financeiros: Diárias e 
passagens; recursos 
orçamentários 
*Materiais: Carros 
institucionais; espaço para 
reuniões, datashow, 
computador 

Direção e 
coordenação UAB 

 

Dificuldade com 
Transporte 27,3% 

Parceria com as 
prefeituras 

1) Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos 
alunos matriculados 
 2) Realizar uma reunião a cada 
semestre com as prefeituras 

Um mês antes do 
início do ano letivo 

 

Coordenação de 
Curso, de Programa  
e de polo 
 

*Financeiros: Diárias e 
transporte para 
deslocamento para as 
reuniões *Materiais: Papel, 
computador, impressora 
para elaboração de ofícios 

 

Pouco tempo para se 
dedicar aos estudos 

25,8% 
 

Revisão pedagógica 
dos projetos de curso; 
Utilização de 
videoconferências 

 

Incentivar a utilização de 
bibliotecas virtuais; otimizar o 
tempo nas aulas presenciais 
com atividades interativas e 
reuniões com NDE, colegiado e 
coordenação a fim de atualizar o 
PPC 

No decorrer do 
período letivo 

 

TI; NDE e 
coordenação de 
curso 
 

*Financeiros: Recursos 
orçamentários para 
ministração de cursos 
*Materiais: datashow, 
computador, espaço físico; 
Aquisição de equipamentos de 
áudio e vídeo 

DIREAD; 
Coordenação de 
curso e programa 
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Causas da evasão 
Ações de 

intervenção 
Metas e Indicadores 

Cronograma de 
execução 

Equipe 
multiprofissional 

Recursos necessários Responsável 

Dificuldades de acesso 
aos recursos 

tecnológicos 18,2% 
 

Prover internet rápida 
e de qualidade nos 
Campus e nos Polos 
de EAD e 
disponibilizar 
computadores em 
número suficiente 

 

Disponibilizar banda larga com 
mais de 20 MB 
 

No decorrer do 
período letivo 

 

TI; Coordenação de 
Polo 
 

*Financeiros: Atas 
(licitação) 
 
*Materiais: Aquisição de 
material adequado para 
prover banda larga; 
computadores 

 

DIREAD e 
Coordenador da 

UAB 
 

Falta de 
acompanhamento do 

professor 13,6% 
 

Reuniões com os 
docentes e oferta de 
cursos de atualização 
em EAD 

 

Realizar reuniões pedagógicas 
junto aos docentes e elaborar 
questionário de avaliação dos 
docentes pelos alunos. 
 

No decorrer do 
período letivo 

 

TI; Coordenação de 
curso; Coordenação 
UAB 
 

*Financeiros: Recursos 
orçamentários; patrocínio 
*Materiais: Espaço físico 
adequado; datashow; 
computador; materiais 
diversos 

 

Coordenação UAB 
e coordenação de 

curso 
 

A forma de ensinar e 
avaliar dos professores 

13,6% 
 

Reuniões com os 
docentes e oferta de 
cursos de atualização 
em EAD 

 

Realizar reuniões pedagógicas 
junto aos docentes; ministrar 
oficinas, palestras e cursos de 
atualização em EAD; Auxiliar o 
docente na construção de 
ambiente interativo e motivador 

No decorrer do 
período letivo 

 

 
TI; Coordenação de 
curso; Coordenação 
UAB 
 

*Financeiros: Recursos 
orçamentários *Materiais: 
Espaço físico adequado; 
datashow; computador; 
materiais diversos 

 

Coordenação UAB 
e coordenação de 

curso 
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Curso: Infraestrutura Escolar – e-Tec 

Causas da 

Evasão 

Ações de 

Intervenção 

Metas e 

Indicadores 

Cronograma 

de Execução 

Equipe 

Multiprofissional 

Recursos 

Necessários 
Responsável 

Falta computador 
29,4% 

 

Realizar parceria 
com prefeituras 
vislumbrando 
possibilitar a oferta 
de computadores 
ou disponibilidade 
de laboratórios. 
 

1. Levantamento no início do Curso, 
através de questionário, com os 
alunos para averiguar aqueles que 
não possuem computador.2. 
Levantamento através de 
questionário para saber local e 
máquina   o aluno sem computador 
acessa o moodle.3. Conhecimento 
dos alunos que porventura recebem 
computador, terão possibilidade de 
acesso ou não à internet.4. Formação 
no início do curso para otimizar o uso 
das mídias móveis para cesso ao 
moodle e ampliação de estudos.5.  
Realizar contatos e reuniões com 
prefeituras para estabelecer parcerias 
no intuito de aquisição de computadores. 

1. Seis meses antes do 
início do Curso para 
estabelecer parceria com 
prefeituras. 
2. Uma semana após o 
início do Curso para 
realizar o levantamento 
com os alunos que não 
possuem computador. 
3. Um mês após o início 
do Curso para resolver a 
situação da falta de 
computadores. 

1 Coordenação de 
Curso 
2.Coordenação do 
programa 
3. Coordenador 
do polo 
4. Coordenação 
da TI 
 

Financeiros: 
diárias e 
transporte para 
deslocamento 
para as reuniões 
 
Papel A4 
Computadores 
Impressora 
 

Coordenação do 
Programa 

Estudar em dois 
cursos 
 23,5% 

 

Assegurar a política 
de assistência 
estudantil 

 

1. Mapeamento através de 
questionário sobre os alunos que 
estejam matriculados em mais de um 
curso;2. Identificação do outro curso 
para verificar correlação com o curso 
do profuncionário.3. Atendimento 
especial ao aluno matriculado em 
dois cursos para incentivar a 
assiduidade.4. análise das disciplinas 
para identificar as equivalências entre 
os cursos 

1. Uma semana após o 
início do Curso realizar o 
levantamento dos alunos 
matriculados em dois 
cursos. 
2. Acompanhamento 
contínuo dos alunos. 

 

1 Coordenação de 
Curso. 
2.Coordenação 
pedagógica. 
3. Coordenador 
do polo. 
4. Tutores 
presenciais. 
 

1. Financeiros: 
diárias e 
transporte para 
deslocamento 
para as reuniões 
Papel A4 
Computadores 
Impressora 
 

Coordenação 
pedagógica 
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Causas da 

Evasão 

Ações de 

Intervenção 

Metas e 

Indicadores 

Cronograma 

de Execução 

Equipe 

Multiprofissional 

Recursos 

Necessários 
Responsável 

Tempo curto para 
dedicação ao 

estudo da disciplina 
e empenho nos 

estudos  
 

17, 6% 
 

Intensificar 
planejamento e 
orientação de 
estudos para os 
alunos 

1. Criação de documento 
norteador que oriente estudos, 
atividades e organização do 
tempo. 
2. Programação de formação 
continuada para tutores e 
professores. 
3. Aumento da integração do 
aluno com o polo, promovendo 
momentos de estudos extras. 
4. Elaboração de projeto de 
formação complementar à 
formação. 

 
1. Um mês antes do 
curso elaborar o 
documento nortear. 
2. quinze dias antes 
do curso realizar 
formação continuado 
com professores e 
tutores. 
3. Continuadamente 
formar professores e 
tutores. 
4. Continuadamente 
promover nos polos 
palestras, seminários 
encontros, dentre 
outros, sendo 
realizados pelos 
interessados e/ou por 
convidados. 

 

1 Coordenação de 
Curso. 
2.Coordenação 
pedagógica. 
3. Coordenador do 
polo. 
4. Tutores presenciais. 
5. Professores 
 

1. Financeiros: diárias 
e transporte para 
deslocamento para as 
formações. 
 
Papel A4 
Computadores 

Impressora 

Coordenação 
pedagógica 
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Curso: Licenciatura em Letras a Distância 

Causas da evasão 
Ações de 

intervenção 
Metas e Indicadores 

Cronograma de 
execução 

Equipe 
multiprofissional 

Recursos necessários Responsável 

Dificuldade em 
comparecer as aulas 

nos finais de 
semanas 

 
 31,8% 

 

Utilização de recursos 
midiáticos para 
viabilizar maior 

participação dos 
alunos nas atividades 

online 

1) Transmitir as aulas virtuais, por 
videoconferência 

 

Levantamento 
das condições 

físicas e 
materiais para 
viabilizar as 

videoconferência
s (2016 e 2017) 

 
 

 
TI; Professores; 
Coordenador de 

cursos 
 

*Financeiros: Bolsas de pesquisa 
*Materiais: equipamentos de audio e 

vídeo 
 

TI e 
Coordenadores de 

curso 
 

Condições físicas 
precárias nos polos  

 
28,8% 

 

Realizar parceria com 
as prefeituras para 

melhorar os polos já 
existentes e 
futuramente 

institucionalizar a EAD 
utilizando espaço 

físico adequado nos 
campus. 

 

Reuniões junto as prefeituras e 
paralelamente reuniões junto a 

PROEN 

 

2016 e 2017 

 

Diretoria, 
coordenação UAB, 
Coordenadores de 

curso 
 

*Financeiros: Diárias e passagens; 
recursos orçamentários 

*Materiais: Carros institucionais; 
espaço para reuniões, datashow, 

computador Direção e 
coordenação UAB 

 

Dificuldade com 
Transporte 

 
 27,3% 

 

Parceria com as 
prefeituras 

 

1) Fazer o mapeamento dos 
municípios de residência dos 

alunos matriculados 
 2) Realizar uma reunião a cada 

semestre com as prefeituras 

Um mês antes 
do início do ano 

letivo 

 

Coordenação de 
Curso, de Programa  

e de polo 
 

*Financeiros: Diárias e transporte 
para deslocamento para as reuniões 

*Materiais: Papel, computador, 
impressora para elaboração de 

ofícios 

Pouco tempo para 
se dedicar aos 

estudos 
 

 25,8% 
 

Revisão pedagógica 
dos projetos de curso; 
Utilização de vídeo-

conferências 

 

Incentivar a utilização de 
bibliotecas virtuais; otimizar o 

tempo nas aulas presenciais com 
atividades interativas e reuniões 

com NDE, colegiado e coord. a fim 
de atualizar o PPC 

No decorrer do 
período letivo 

 

TI; NDE e 
coordenação de curso 

 

*Financeiros: Recursos 
orçamentários para ministração de 

cursos *Materiais: datashow, 
computador, espaço físico; 

Aquisição de equipamentos de 
áudio e vídeo 

DIREAD; 
Coordenação de 
curso e programa 
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Causas da evasão 
Ações de 

intervenção 
Metas e Indicadores 

Cronograma de 
execução 

Equipe 
multiprofissional 

Recursos necessários Responsável 

Dificuldades de 
acesso aos recursos 

tecnológicos  
 

18,2% 
 

Prover internet rápida 
e de qualidade nos 

Campus e nos Polos 
de EAD e 

disponibilizar 
computadores em 
número suficiente 

Disponibilizar banda larga com 
mais de 20 MB 

 

No decorrer do 
período letivo 

 

TI; Coordenação de 
Polo 

 

*Financeiros: Atas (licitação) 
 

*Materiais: Aquisição de material 
adequado para prover banda larga; 

computadores 

 

DIREAD e 
Coordenador da 

UAB 
 

Falta de 
acompanhamento 

do professor 
 

 13,6% 
 

Reuniões com os 
docentes e oferta de 

cursos de atualização 
em EAD 

 

Realizar reuniões pedagógicas 
junto aos docentes e elaborar 
questionário de avaliação dos 

docentes pelos alunos. 
 

No decorrer do 
período letivo 

 

TI; Coordenação de 
curso; Coordenação 

UAB 
 

*Financeiros: Recursos 
orçamentários; patrocínio *Materiais: 
Espaço físico adequado; datashow; 

computador; materiais diversos 

 

Coordenação UAB 
e coordenação de 

curso 
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Curso: Secretaria Escolar - e-Tec 

Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores Cronograma de execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Falta 
computado

r  
29,4% 

 

Realizar 
parceria com 
prefeituras 

vislumbrando 
possibilitar a 

oferta de 
computadore

s ou 
disponibilidad

e de 
laboratórios. 

 

1. Levantamento no início do Curso, através de 
questionário, com os alunos para averiguar 
aqueles que não possuem computador. 2. 

Levantamento através de questionário para saber 
local e máquina   o aluno sem computador acessa 

o moodle.3. Conhecimento dos alunos que 
porventura recebem computador, terão 

possibilidade de acesso ou não à internet. 4. 
Formação no início do curso para otimizar o uso 

das mídias móveis para cesso ao moodle e 
ampliação de estudos. 5.  Realizar contatos e 

reuniões com prefeituras para estabelecer 
parcerias no intuito de aquisição de computadores. 

1. Seis meses antes do início do Curso para 
estabelecer parceria com prefeituras .2. Uma 
semana após o início do Curso para realizar o 
levantamento com os alunos que não possuem 
computador. 3. Um mês após o início do Curso 

para resolver a situação da falta de 
computadores. 

1 Coordenação de 
Curso2.Coordenaç

ão do programa  
3. Coordenador do 

polo 
4. Coordenação 

da TI 
 

Financeiros: 
diárias e 

transporte para 
deslocamento 

para as reuniões 
Papel A4 

Computadores 
Impressora 

 

Coordenaçã
o do 

Programa 

Estudar 
em dois 
cursos 
23,5% 

 

Assegurar a 
política de 
assistência 
estudantil 

 

1. Mapeamento através de questionário sobre os 
alunos que estejam matriculados em mais de um 
curso;2. Identificação do outro curso para verificar 

correlação com o curso do profuncionário.3. 
Atendimento especial ao aluno matriculado em 

dois cursos para incentivar a assiduidade.4. 
análise das disciplinas para identificar as 

equivalências entre os cursos. 

1. Uma semana após o início do Curso realizar o 
levantamento dos alunos matriculados em dois 

cursos. 2.Acompanhamento contínuo dos 
alunos. 

 

1 Coordenação de 
Curso. 

2.Coordenação 
pedagógica. 

3. Coordenador do 
polo. 

4. Tutores 
presenciais. 

1. Financeiros: 
diárias e 

transporte para 
deslocamento 

para as reuniões 
Papel A4 

Computadores 
Impressora 

 

Coordenaçã
o 

pedagógica 
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Causas da 
evasão 

Ações de 
intervenção 

Metas e Indicadores Cronograma de execução 
Equipe 

multiprofissional 
Recursos 

necessários 
Responsável 

Tempo curto 
para 

dedicação 
ao estudo 

da disciplina 
e empenho 
nos estudos 

17, 6% 

Intensificar 
planejamento 
e orientação 
de estudos 

para os 
alunos 

1. Criação de documento norteador que oriente 
estudos, atividades e organização do tempo. 

2. Programação de formação continuada para 
tutores e professores. 

3. Aumento da integração do aluno com o polo, 
promovendo momentos de estudos extras. 

4. Elaboração de projeto de formação 
complementar à formação. 

1. Um mês antes do curso elaborar o documento 
norteador. 2. quinze dias antes do curso realizar 

formação continuado com professores e 
tutores.3. Continuadamente formar professores e 
tutores.4.Continuadamente promover nos polos 
palestras, seminários encontros, dentre outros, 
sendo realizados pelos interessados e/ou por 

convidados. 

1 Coordenação de 
Curso. 

2.Coordenação 
pedagógica. 

3. Coordenador do 
polo. 

4. Tutores 
presenciais. 

5. Professores 

1. Financeiros: 
diárias e transporte 
para deslocamento 
para as formações. 

Papel A4 
Computadores 

Impressora 

Coordenaçã
o 

pedagógica 

Dificuldade 
de 

transporte 
17,6% 

 

1. Estabelecer 
parceria com 
as prefeituras. 
2. Possibilitar a 

utilização do 
transporte do 

Ifal. 

1.Mapeamento dos alunos com dificuldade de 
transportar ao curso.2.Realização de contatos e 

reuniões com prefeituras para estabelecer 
parcerias para a oferta de transporte para o 

translado dos alunos.3. Solicitação de transporte 
junto à direção dos campus do Ifal.4. Diminuir a 

quantidade de encontros  presenciais obrigatórios. 

1. Dois dias após a matrícula mapear alunos 
com dificuldade de transporte. 

2. Uma semana após o início do Curso, reunião 
com prefeituras 

3. Um mês antes do início das aulas solicitação 
de transporte ao Ifal. 

1 Coordenação de 
Curso.2.Coordenaçã

o pedagógica. 
3. Coordenador do 

polo.4. coordenação 
de programa 

1. Financeiros: 
diárias e transporte 
para deslocamento 
para as reuniões. 

Papel A4 
Computadores 

Impressora 

Coordenaçã
o de 

programa. 

Falta de 
estrutura 

no polo 11, 
8% 

 

Buscar 
parceiros (E-
tecc, alunos, 
prefeitura, 
polo) para 
organizar e 
melhorar a 

estrutura do 
polo. 

1. Levantamento através de questionário, sobre a opinião 
dos alunos acerca da estrutura do polo. 

2. Verificação da disponibilidade do polo, E-tec e dos 
alunos em  melhorarem a estrutura, dentre de suas 
possibilidades3. Elaboração de um plano de ação  
conjunto formada por uma comissão de alunos, 

coordenação de curso, coordenação pedagógica e 
coordenação de polo, buscando parceiros e realizando o 

possível. 

1. 2 dias após a matrícula levantar os problemas da 
estrutura do polo.2. Em um mês após o início do curso 
elaborar o plano de ação com a comissão.3. Em um 
mês após a elaboração do plano realizar a melhora na 
estrutura dentro das possibilidades dos alunos.4. Em 
um mês após a elaboração do plano realizar a melhora 
na estrutura dentro das possibilidades do E-tec e do 
polo.5. Em 3 meses após a elaboração do plano 
realizar a melhora na estrutura buscando parceiros, 
como prefeitura e estado e empresas privadas. 

1 Coordenação de 
Curso.2.Coordena
ção pedagógica. 

3. Coordenador do 
polo.4. Tutores 
presenciais.5. 

Coordenação de 
programa. 

1. Financeiros: 
diárias e 

transporte para 
deslocamento 

para as reuniões. 
Papel A4 

Computadores 
Impressora 

Coordenaçã
o de Curso 
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8. CAUSAS PARA PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NO IFAL 

Os quadros 12 e 13, apresentam as principais causas para permanência dos 

estudantes no IFAL, apontadas na pesquisa com estudantes dos cursos presenciais e a 

distância de educação básica e superior: 

Quadro 12 – Causas Para a Permanência dos Estudantes no Ifal nos Cursos 

Presenciais 

CAUSAS INCIDÊNCIA 

 
Qualidade do ensino oferecido 

 

50,1% 

Boa relação com os colegas do curso 

 

49% 

Esforço e dedicação aos estudos 

 

37% 

Aulas e conteúdos interessantes 

 

37% 

Maior possibilidade de inserção no setor produtivo 

 

36% 
Fonte: Quadro construído a partir das respostas aos questionários da pesquisa sobre retenção e evasão  
escolar no IFAL 
 

Quadro 13 – Causas para a Permanência dos Estudantes do Ifal nos Cursos a 
Distância 

CAUSAS INCIDÊNCIA 

Identificação com o curso escolhido 56,25% 

Maior possibilidade de inserção no mundo do trabalho 41,3% 

Flexibilidade de horário do curso 36,9% 

Incentivo da família 23,1% 
Fonte: Quadro construído a partir das respostas aos questionários da pesquisa sobre evasão escolar no 
IFAL, nos cursos a distância. 

Este item teve como objetivo identificar as causas que levam os estudantes a 

permanecerem nos diferentes níveis e modalidades de ensino no IFAL. A análise revelou 

que embora os mesmos apontem as diversas causas que, na maioria das vezes, levam a 

retenção e consequentemente a evasão, reconhecem que vários fatores fazem com que 

eles também permaneçam na instituição. Dessa forma, 50,1% dos respondentes, 

apontam a qualidade do ensino ofertado como a principal causa de permanência. Esse 

percentual é resultante de um ensino que mesmo com algumas fragilidades, como já 
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mencionadas anteriormente, corresponde suas expectativas quando buscam a instituição 

como locus de sua formação acadêmica. O ensino no IFAL é indissociado da pesquisa e 

da extensão, essa é uma característica que imprime a formação um fazer diferenciado 

aliando teoria e prática. 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão tem papel fundamental no 

processo ensino-aprendizagem, influenciando na proposta de formação do estudante 

cidadão.  

A pesquisa revela ainda, que 49% dos estudantes apontam a relação com os 

colegas como um indicativo de permanência no IFAL, significando que os laços 

socioafetivos motivam e fortalecem o sentimento de pertença à instituição. Assim sendo, é 

imprescindível que se criem espaços e tempos adequados para o desenvolvimento de 

atividades que estimulem as interações entre eles, possibilitando mudanças de 

comportamento que os motivem a querer aprender, proporcionando a inserção dos 

mesmos nas regras e normas de convivência social, além de ser importante para a 

autonomia e fortalecimento da identidade, colaborando para sua formação integral. Nesta 

perspectiva, vale salientar que a convivência diária é saudável quando possibilita 

encontrar amigos, facilita a assiduidade à instituição, a tolerância às diferenças individuais 

e às exigências acadêmicas. 

Na pesquisa ficou evidenciado que o esforço e a dedicação aos estudos representa 

37% da incidência de respostas. Tal justificativa aponta no sentido de que o estudante 

mostra-se corresponsável por sua aprendizagem, de forma a pautar sua organização 

acadêmica no seu comprometimento com o ato de aprender. Vale salientar que alguns 

estudantes, embora envolvidos com seu processo de aprendizagem, muitas vezes não 

avançam em sua trajetória formativa por não ter o disciplinamento de hábitos de estudos 

formado e sentirem dificuldades com a autoaprendizagem. Essa perspectiva envolve, 

ainda, os objetivos e inspirações que eles têm, desencadeando, assim, o sentido de 

equilíbrio entre o querer e o fazer. 

Um percentual de 37% dos estudantes consideram as aulas e conteúdos 
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interessantes como uma das causas relevantes para sua permanência na instituição. Este 

é um dado que  está intrinsicamente relacionado a outros fatores de ordem pedagógica e 

constitui-se em indicativo para motivação dos estudantes no seu processo de 

permanência e conclusão com êxito. A aula é um dos momentos de maior interação entre 

o professor e o estudante, bem como do conhecimento empírico e os saberes construídos 

socialmente. É nessa interação dialógica que a formação acontece para além dos saberes 

acadêmicos. Nesse fazer estão circunscritos questões basilares, relacionadas à formação 

do professor, que podem constituir-se em fatores de sucesso ou insucesso acadêmico de 

seus alunos. 

A pesquisa apresenta que 36% dos respondentes nos cursos presenciais e 41,3% 

dos respondentes dos cursos a distância, consideram a maior possibilidade de inserção 

no setor produtivo como um dos indicativos para sua permanência na instituição. Atuar no 

mundo do trabalho utilizando-se das novas tecnologias, de um processo de gestão 

fundamentado num modelo de sociedade sustentável, de forma eficiente, ética e 

comprometida com os novos valores sociais requer da instituição um ensino de qualidade 

social. 

Para atender a essa formação multifacetada, o currículo do IFAL deve estar 

organizado  de forma articulada e integrada, atendendo aos princípios de uma educação 

que contemple saberes do mundo do trabalho e das relações sociais, mobilizando os 

conhecimentos científicos para o exercício profissional, baseado na ética e cidadania, 

delineado nos perfis de formação que respondam as exigências da contemporaneidade. 
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9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO 

 O monitoramento e avaliação do Plano Estratégico, será realizado sistemicamente  na 

Pró-Reitoria de Ensino-PROEN, pela comissão instituída pela Portaria 2098/GR de 

10/09/15 e nos campi por comissão que terá como composição o Diretor de Ensino e 

equivalente, coordenadores de cursos/áreas, equipe pedagógica, assistência estudantil, 

representante dos colegiados de cursos, e alguns segmentos que o campus entender 

importantes e necessários para o desenvolvimento desse trabalho. Essas comissões 

serão RESPONSÁVELs pela coordenação, acompanhamento e avaliação das ações aqui 

elencadas, considerando o nível de responsabilidade de cada um, sendo suas atuações 

de suma importância e fundamental para a garantia da concretização do nosso objetivo 

primordial que é a permanência e êxito de nossos estudantes. 

 Nesse sentido, alguns procedimentos deverão ser executados para o sucesso desse 

Plano Estratégico, os quais explicitamos a seguir: 

COMISSÃO DA PROEN: 

- Análise dos relatórios encaminhados pelos campi, para possíveis redirecionamentos ou 

readequação das ações e estratégias adotadas; 

-Realização de reuniões ordinárias trimestrais, e, extraordinárias quando necessárias com 

as comissões dos campi; 

-Realização de reuniões com as demais Pró-Reitorias; 

-Elaboração e divulgação do relatório anual; 

-Realização do I Encontro sobre Permanência e Êxito dos Estudantes do IFAL – 

EPEE/IFAL; 

-Realização de revisão do Plano Estratégico. 
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COMISSÕES DOS CAMPI: 

- Realizar acompanhamento contínuo através de reuniões com os diversos setores 

envolvidos com as ações a serem desenvolvidas em seu campus ; 

- Participar de reuniões, quando necessário, nos diversos espaços coletivos de 

acompanhamento ao processo de ensino e aprendizagem, tais como: conselhos de 

classes consultivos e conselhos de classes deliberativos, reuniões pedagógicas por curso 

e área, reuniões de colegiados e NDEs, para discussões e encaminhamentos das 

questões referentes a execução do plano estratégico; 

- Construir e alimentar um banco de dados com informações referentes aos estudantes 

em risco de retenção e evasão, com vistas aos encaminhamentos necessários; 

- Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas pela comissão da 

PROEN; 

- Elaborar e Encaminhar a comissão da PROEN relatórios semestral e final. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é de hoje que o tema da evasão e da retenção escolar vem sendo alvo de 

discussões entre os vários profissionais da educação. No caso dos institutos federais 

esse debate também vem ganhando força, a despeito da grande expansão do acesso à 

educação profissional, que, por sua vez, também acaba resultando no abandono escolar, 

o qual, atualmente, mantém-se em níveis consideráveis. 

O Instituto Federal de Alagoas em decorrência do processo de expansão e 

interiorização de suas unidades de ensino que, nos últimos 5 anos, passaram de três (03) 

para quinze (15) campi e, em consequência do número de matrículas advindas da maior 

oferta de vagas nesses campi, a preocupação com a problemática da retenção e evasão 

escolar também vem se tornando uma crescente, inclusive se destacando em meio a 

muitos debates entre os vários profissionais do ensino que atuam na instituição. Essa 

inquietude pode ser justificada pelos índices de retenção e evasão e suas respectivas 

causas, demonstradas nos indicadores apresentados pelos diagnósticos quantitativo e 

qualitativo, obtidos por meio das respostas dos questionários da pesquisa sobre retenção 

e evasão escolar, referente ao período de 2014, realizada com o segmento dos 

estudantes, gestores, professores, pedagogos e assistência estudantil. 

Foi nesse sentido, na tentativa de ampliar as possibilidades de permanência e êxito 

dos estudantes, que o IFAL empreendeu vários esforços na construção de um plano que 

vise estratégias para identificar, não somente as causas da retenção e evasão, assim 

como propor ações de intervenção adequadas ao perfil socioeconômico, político e cultural 

do nosso estudante que provém, em sua maioria, das camadas sociais menos 

favorecidas. 

Ademais, é importante destacar que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 

2014-2018) identifica a evasão como um dos principais desafios da Instituição. Neste 

sentido, são contempladas diversas ações de diagnóstico e prevenção, estando previstas 

ações nas áreas de ensino e assistência estudantil. Ao mesmo tempo, o PDI prevê a 

realização de pesquisas periódicas visando à identificação dos motivos da evasão 
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escolar, para que a instituição possa atuar de forma direcionada e preventiva. 

Diante disso e mediante as solicitações advindas da nota informativa nº 

138/2015/DPE/SETEC/MEC, constituiu-se, sob a presidência do Pró-Reitor de Ensino, 

uma Comissão de Elaboração e Acompanhamento do Plano Estratégico Institucional para 

Permanência e Êxito dos Estudantes do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), instituída 

pela portaria nº 2098/GR, de 10 de setembro de 2015.  

A pesquisa contou com a colaboração das comissões locais por Campus e 

Educação a Distância, com a realização de reuniões frequentes e periódicas no intuito de 

promover o alinhamento de conceitos e levantamento atualizado dos dados quantitativos 

e qualitativos para assim proceder a elaboração das estratégias de intervenção. Tal 

levantamento contribuiu significativamente para a elaboração do Plano Estratégico, que 

teve como finalidade o diagnóstico das causas da evasão e da retenção, reconhecendo 

tanto os fatores internos quanto os externos à instituição. Estes, por sua vez, servirão 

como elementos basilares à construção das diretrizes do plano com vistas à 

implementação de políticas, ações administrativas e pedagógicas para ampliar as 

possibilidades de permanência e êxito dos estudantes atendendo, assim, ao princípio da 

democratização do ensino. 

Desta forma, construiu-se o plano estratégico no sentido de intervir nas causas 

motivadoras da retenção e evasão, na educação básica e superior em todos os seus 

níveis e modalidades de ensino (presencial e a distância) e também realizar o 

monitoramento no intuito de possibilitar melhores condições de permanência e êxito aos 

estudantes do IFAL, de modo a contribuir para a sua manutenção e conclusão no curso 

escolhido. 

É com esse propósito, que se buscou a investigação das causas mais incidentes 

acerca da retenção e evasão escolar no IFAL, considerando como respondentes da 

pesquisa tanto aqueles estudantes em curso quanto os evadidos. Quando se observam 

os quadros dos indicadores qualitativos (obtidos por meio das respostas dos questionários 

da pesquisa), verifica-se que muitas das causas motivadoras da evasão também 
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concorrem para a retenção, ficando, dessa forma, evidenciada a necessidade da 

realização de um trabalho que permita não simplesmente a identificação das diversas 

causas do problema, mas também que nos possibilite a definição de objetivos e 

estratégias para lidar com a questão dentro da instituição. Pois, estudar o processo de 

retenção e evasão na educação profissional não se limita a controlar o problema ou a 

buscar soluções quando ele já está instalado, é necessário se antecipar a problemática, 

identificando a retenção e a evasão, acompanhando os estudantes que estão em risco 

eminente e precavendo o surgimento do problema. Para tanto, além de conhecer os 

fatores que dificultam a vida escolar do estudante do IFAL, também, faz-se necessário a 

discussão acerca da temática entre os profissionais do ensino no sentido de refletir acerca 

das condições de permanência e êxito; refletir se de fato tais condições estão 

favorecendo a permanência com êxito dos estudantes na instituição de modo a possibilitar 

a construção das competências necessárias à sua preparação para o mundo do trabalho 

e para a vida cidadã. 

Desse modo, falar em retenção e evasão, no hodierno contexto socioeconômico e 

cultural, implica emergir numa natureza multiforme, uma vez que as causas motivadoras 

da escolha do estudante em abandonar a escola, é simplesmente o ato final de um 

processo que envolve causas diversas, sendo estas fortemente condicionadas por alguns 

fatores, conforme resultados obtidos por meio dos questionários e apresentados no 

diagnóstico e discussão qualitativa, evidenciados nesta pesquisa. São eles: os fatores 

individuais, que se referem ao próprio estudante, suas dimensões psicológicas, afetivas e 

cognitivas, além da família (nível educacional dos pais, renda e estrutura familiar) e as 

circunstâncias de seu trajeto escolar; os fatores sociais, políticos e institucionais, que 

compreendem a infraestrutura e organização didático-pedagógica do sistema de ensino; 

além da comunidade e do setor produtivo, dentre outras causas apontadas como visíveis 

ou não, ao longo da trajetória escolar do estudante.  

Ante a esse intricado conjunto de características individuais, institucionais e sociais, 

o conceito de evasão de Lüscher e Dore (2011) apresenta-se bastante pertinente, pois 
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compreende a evasão como um processo complexo, dinâmico e cumulativo de 

desengajamento do estudante da vida da escola. Tal caracterização pode ser 

fundamentada na complexidade da relação aluno-professor; que, além da formação 

continuada do docente, implica também na subjetividade destes, na forma como ambos 

concebem o processo ensino-aprendizagem. 

É dessa forma que os gestores de ensino, como coordenadores de curso, 

professores e  pedagogos, de cada campus do IFAL acabam sendo peças fundamentais 

nas ações e proposições estabelecidas para minimizar as principais dificuldades que o 

estudante enfrenta durante o seu percurso escolar. Pois esses profissionais, devido à 

natureza pedagógica de suas funções, acabam se configurando como atores 

indispensáveis para assegurar uma relação profícua e exitosa no processo ensino-

aprendizagem, visto que cabem a eles a função do acompanhamento pedagógico voltado 

ao estudante e ao professor. 

Desse modo, inúmeros são os desafios do IFAL na tentativa de verificar quais são 

as principais causas que contribuem para os índices de retenção e evasão escolar que, 

por sua vez, não são simples, mas desafiadoras. E é por isso que não se pode prescindir 

da colaboração de uma equipe multidisciplinar, dotada de professores, pedagogos, 

psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais, cujos profissionais atuem de forma diretiva 

e permanente com vistas à construção de estratégias no sentido de, se não combater, ao 

menos minimizar os fatores que mais concorrem para a retenção e evasão dos 

estudantes do IFAL. 

Pois essas causas, motivadoras da retenção e evasão, apresentam implicação 

direta com o princípio da democratização do ensino. Visto que o entendimento de uma 

educação escolar como direito público subjetivo passa pelas condições de acesso e 

permanência na escola; e a existência da evasão escolar, nesse processo, manifesta-se 

como um fenômeno de ruptura com este princípio. A propósito disso, a própria 

constituição, em seu art. 206, inciso I, preconiza que “o ensino será ministrado com base 

na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988). 
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Essa garantia de condições para o acesso e permanência na escola ainda é reiterada no 

art. 208, VII, quando garante ao estudante o atendimento em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde. Tais obrigatoriedades podem ser 

evidenciadas também no art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases - LDB nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996 e no Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que trata do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. 

Para algumas dessas exigências legais, o IFAL já dispõe de políticas e programas 

institucionais de apoio ao ensino e assistência ao estudante em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica. Entre as demandas atendidas pela assistência 

estudantil, destacam-se: transporte, alimentação, creche, moradia, atenção à saúde; além 

dos programas que incentivam práticas culturais, artísticas e desportivas, bem como a 

pesquisa / extensão. Também, dentre os programas e ações citados, buscam-se garantir 

o acesso e a permanência com êxito dos estudantes com necessidades educacionais 

específicas.  

O resultado positivo da atuação dessas políticas pode ser evidenciado quando se 

observa as causas de permanência apontadas pelos estudantes do IFAL, nos 

questionários da pesquisa qualitativa. Mais da metade dos respondentes da pesquisa, 

50,1%, consideram a qualidade do ensino como fator que contribui significativamente para 

sua permanência na instituição; assim como as aulas e conteúdos e a maior possibilidade 

de inserção no setor produtivo, também citadas entre as causas mais incidentes na 

pesquisa. 

Enfim, a construção do plano estratégico fortaleceu nosso compromisso, 

materializado em nossos normativos e documentos institucionais, cujas ações 

norteadoras foram firmadas democraticamente no âmbito de cada curso do IFAL, 

reafirmando os nossos valores consolidados na missão institucional. É desse modo, que a 

nossa responsabilidade pauta-se em uma política que vise assegurar os direitos sociais 

dos estudantes, possibilitando as condições para acesso, permanência e conclusão com 
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êxito nos cursos ofertados, na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da 

produção de conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de 

vida, buscando a prevenção das situações de retenção e evasão. Além disso, busca-se 

reduzir os efeitos das desigualdades socioeconômicas e culturais, por meio da promoção 

e ampliação da formação integral dos estudantes, estimulando e desenvolvendo a 

criatividade e a reflexão crítica.   
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