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Introdução 

A evasão pode ser caracterizada de diversas formas, como mostra Silva e Minto (2019), e isso 

torna o estudo desde fenômeno mais complexo. É possivel estudar, por exemplo, a evasão do curso, 

ou da universidade, ou do sistema de educação, porém há algo em comum em todas as definições: a 

interrupção parcial, ou completa, da formação do aluno; que é algo problemático já que há custos 

envolvidos, de diversas formas, para a formação de um aluno. Também é algo debatido há bastante 

tempo e comum à universidades do mundo inteiro (Latiesa 1990).  

Para propor medidas efetivas que mitigam o fenômeno da evasão no ensino superior, identificar 

suas causas é um passo importante. Em Tontini e Walter (2014), e Silva e Minto (2019), são descritas 

várias possíveis causas que variam entre responsabilidades do aluno e responsabilidades das IES. 

Existem vários trabalhos na literatura aplicando modelos estatísticos para estudar alguma 

medida de desempenho acadêmico, evasão e o tempo de permanência. Exemplos de aplicação de 

técnicas de análise de sobrevivência no contexto de evasão são: Lima Júnior et. al. (2012) que 

analisou o tempo de permanência de alunos em do curso de física da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul; e Tortorelli (2020), que considerando dois desfechos (evadir e graduar), construiu um 

modelo de riscos competitivos para dados dos alunos do Bacharelado em Matemática Aplicada e 

Computação Científica oferecido pela Universidade de São Paulo no campus de São Carlos entre 

2000 e 2016.  

Este projeto visa estudar e mensurar o impacto do desempenho nas disciplinas obrigatórias no 

primeiro ano de graduação e desempenho das provas do vestibular na evasão e no tempo de 

permanência na universidade, bem como identificar características socioeconômicas e demográficas 

que possam estar associadas a evasão e o tempo de permanência, de alunos ingressantes na 

Unicamp no período de 2012 a 2018 nos cursos da área de Ciências Exatas, Tecnológicas e da Terra. 
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Materiais 

Neste projeto estão sendo utilizados dados de registros de alunos ingressantes nos anos de 

2012 a 2018, pelo Vestibular Unicamp, nos cursos de graduação da área de Ciências Exatas, 

Tecnológicas e da Terra. Os dados são de três naturezas: 

• Dados socioeconômicos e demográficos oriundos de dados de inscrição como idade, sexo e 

estado civil; e das respostas ao questionário socioeconômico aplicado no momento da inscrição 

pela Comvest que contém informações como: cor, tipo de escola do ensino médio, se fez cursinho, 

renda familiar mensal, nível de instrução e tipo de ocupação da mãe e do pai, por exemplo. 

• Dados de desempenho nas provas de segunda fase do Vestibular Unicamp, tais como: língua 

portuguesa, redação, matemática, física, química, geografia e história; 

• Dados de vida acadêmica do aluno ate o segundo semestre de 2020 como: ano de ingresso, ano e 

semestre de egresso, situação no egresso (evasão ou conclusão de curso) e notas e situação final 

(aprovado ou reprovado) nas disciplinas obrigatórias de primeiro ano. 

Os dados dos itens 1 e 2 foram fornecidos pela Comissão Permanente para o Vestibulares da 

Unicamp, a Comvest, e os dados do item 3 pela Diretoria Acadêmica, a DAC. 

Métodos 

Análise de correspondência 

Será realizada uma análise exploratória para avaliar a associação entre as variáveis socioeconômicas 

e as possíveis situações nas disciplinas ao final do semestre (aprovação, reprovação por nota, 

reprovação por frequência e desistência) utilizando a técnica de Análise de Correspondência. Segundo 

Everitt (2011), o mapa bidimensional de correspondencias (biplot), pode ser construído aplicando a 

técnica Multidimensional Scaling (MDS) nas duas matrizes de distâncias formadas pelas distancias 

qui-quadrado, definidas por 

 

Sendo que que                       ,                       e                        .Isto é, uma das estatísticas refere-se ao 

"perfil" das linhas, e outra ao "perfil" das colunas. 
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Modelo de Análise de Sobrevivência de riscos competitivos para tempo discreto 

O tempo de permanência na universidade do aluno será medido como o número de semestres 

do ingresso à saída do aluno da Unicamp, seja por conclusão do curso ou por evasão. Para análise 

desses dados serão utilizados métodos de análise de sobrevivência de riscos competivivo para tempo 

discreto, já que há duas causas de falha; além das censuras que são os alunos que não evadiram nem 

se formaram. Tais métodos são utilizados quando a variável estudada é dada pelo tempo até a 

ocorrência de um evento de interesse estabelecido (Colosimo e Giolo 2006). Seja T a variável aleatória 

que modela o tempo até a falha, então a função de risco para a k-ésima causa de falha é 

 

E então a função de risco acumulada é 

 

Por fim, a Função de Incidência Acumulada (FIAC) pode ser definida como 

 

A partir da FIAC, pode ser observado a probabilidade de evasão ou conclusão de algum aluno, 

em determinado momento no tempo, o que é particularmente interessante para alcançar o objetivo 

deste trabalho. E para a modelagem do tempo de permanência considerando covariáveis, será 

utilizado o seguinte modelo de risco proporcionais para as funções de risco específica 

 

Onde j = 1 se o aluno concluiu curso e j = 2 se o aluno evadiu;           é a função de risco de 

referência (baseline) para o risco j;                         representa o vetor das variáveis preditoras do 

modelo e                  o vetor de parâmetros para a causa j. Uma característica importante de modelo 

em que o tempo observado é uma variável aleatória discreta é de que a função de verossimilhança do 

modelo de sobrevivência para tempo discreto coincide com a função de verossimilhança de um modelo 

binomial. Este modelo será ajustado para cada curso, podendo assim, por meio da seleção de 

variáveis, encontrar os fatores mais impactantes no tempo de permanencia para cada curso. A selção 

de vairáveis será feita a partir do Bayesian Information Criterion (BIC), dado por 
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Em que       é o ponto de máximo da verossimilhança do modelo. A qualidade do ajuste dos 

modelos será verificada a pode ser verificada a partir dos resíduos Cox-Snell, e a suposição de riscos 

proporcionais pels resíduos Schoenfeld. 

 

Resultados até o momento:  

A Figura 1 mostra as análises de correspondência entre o desempenho no primeiro ano e as 

categorias das cavriáveis Idade, Etnia, Renda por curso; fica claro que há associação entre 

desempenho e todas essas variáveis. No gráfico por idade, nota-se que a quantidade de aprovações 

no primeiro ano está mais associado a idades menores e reprovações estão associadas a idades 

maiores. No gráfico por Renda, a quantidade de aprovações está mais associada a rendar maiores e 

reprovações a rendas menores. 

 

Figura 1:  Biplot de análises de correspondência entre o perfil do desempenho no primeiro ano e outra variável 

Na Figura 2 estão as estimativas para a função de incidêcia cumulada para cada curso, not-ase 

que a situação é particularmente dramática para os cursos de licenciatura em física e matemática, e 

tecnólogos em saneamento ambiental integral e noturno, e contrução civil pois a probabilidade de 

evasão ao final do tempo de integralização é maior que a probabilidade de conclusão. 

 As  Figuras 1 e 2 se complementam, note que os cursos mais associados a reprovação por 

nota e frequência, e desistência, tem maior probabilidade de evasão que os demais cursos. Isso é um 

indício de que o desempenho no primeiro ano impacta na probabilidade de conclusão do curso. 
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Figura 2: Função de Incidência Acumulada para os cursos de exatas 

Com os modelos de sobrevivência de riscos competitivos para cada curso será possível medir e 

comparar entre os cursos, de forma quantitativa, o impacto do desempenho no primeiro ano na 

probabilidade de evasão, e também vericar outros fatores socioeconômicos. 
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