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RESUMO 

 
Analisa-se a evasão na universidade, verificando dados sobre 
a ampliação do acesso e evasão no ensino superior público no 
Brasil e no Piauí. A pesquisa utilizou dados do acesso de 
cotistas na UFPI e dos matriculados no IFPI entre 2010.1 e 
2016.1, e a bibliografia atual do tema. A evasão no ensino 
superior público tem múltiplos fatores, dentre eles a questão 
das dificuldades dos alunos de escolas públicas com as 
disciplinas que envolvem cálculos matemáticos, a questão da 
mudança de curso, decorrentes das chamadas sucessivas do 
SISU, questões financeiras relativas à manutenção do curso e 
do estudante na universidade. 
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ABSTRACT 
 
It analyzes the evasion in the university, verifying data on the 
expansion of access and evasion in public higher education in 
Brazil and in Piauí. The research used quota access data in the 
UFPI and those enrolled in the IFPI between 2010.1 and 
2016.1, and the current bibliography of the topic. The evasion in 
public higher education has many factors, among them the 
question of the difficulties of the students of public schools with 
the disciplines that involve mathematical calculations, the 
matter of the change of course, resulting from the successive 
calls of the SISU, financial questions related to the maintenance 
of the course And student at university. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O texto apresenta resultados da pesquisa: “As cotas na Universidade Federal do 

Piauí: instituição e resultados”, pesquisa de mestrado que estudou o processo de 

institucionalização e os resultados das cotas adotadas pela Universidade Federal do Piauí 

(UFPI), a partir de 2006, destacando os número da evasão entre os cotistas. Analisa-se 

também a evasão nos cursos superiores do Instituto Federal do Piauí (IFPI) Campus Piripiri 

no período de 2010.1 a 2016.1. A intenção é verificar se os acessos garantidos através das 

políticas de democratização da universidade pública estão sendo acompanhados de ações 

que garantam o êxito dos alunos, ou seja, se as instituições têm garantido o acesso, a 

permanência e a conclusão do curso para os seu alunos, principalmente aqueles oriundos 

do sistema de ensino público, bem como trazer dados sobre a realidade da evasão nesse 

nível de ensino no Brasil, verificando os possíveis motivos que levam estudantes a 

abandonar os seus cursos.  

Parte-se dos estudos de Zago, Paixão e Pereira (2016); Gilioli (2016); SEMESP 

(2016); Beatriz Lobo (2012), que problematizam e elucidam muitas questões sobre a evasão 

na universidade pública no Brasil, a partir de estudos realizados em instituições federais de 

ensino superior, ou de analises de dados das estatísticas oficias do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Segundo Rosa (2014, Apud. 

GILIOLI 2016, p. 8), existem três tipos principais de evasão, os quais são: 

a) evasão do curso: desligamento do curso superior em razão do abandono, o que 
pode ocorrer por não realização da matrícula, transferência de instituição de ensino, 
mudança de curso, trancamento ou exclusão por desatendimento a alguma norma 
institucional; b) evasão da instituição, que se caracteriza pelo desligamento da 
instituição na qual o aluno está matriculado; c) evasão do sistema, que configura o 
abandono, definitivo ou temporário, do sistema de educação superior. 

 

Gilioli destaca, que é preciso acrescer a existência de duas modalidades para se 

mensurar a evasão: “a ‘evasão anual média’, que mede a porcentagem de alunos 

matriculados em um curso ou instituição [e que] no ano seguinte não se 

matricularão; e a ‘evasão total’, que apresenta o número de alunos matriculados que 

não concluíram o curso, após o seu período de oferecimento regular” (BAGGI E 

LOPES, 2011, Apud. GILIOLI, 2016, p. 8). Se a primeira já é significativa, apontando 

para forte tendência de subaproveitamento de vagas, a segunda chega a ser 

percentualmente majoritária em alguns cursos e áreas do conhecimento, revelando 

assimetrias severas e profunda desestruturação do sistema para o enfrentamento 

dessa questão tão atual.    



 

Pergunta-se: quais os fatores motivadores da evasão no ensino superior público nos 

últimos anos? Quais os números da evasão entre os cotistas que ingressaram na UFPI 

entre 2006 e 2008, que ações as instituições de ensino têm adotado para combater a 

evasão nos seus cursos superiores e consolidar a política de ampliação do acesso com a 

política de permanência na educação superior pública? 

O objetivo é verificar a consonância entre as políticas de acesso e permanência na 

educação superior pública, visto que uma é complemento da outra, porém, os dados 

preliminares destacam que o governo e as instituições não estão obtendo êxito na 

integração dessas duas políticas públicas. 

As políticas públicas de educação superior, desde a década de 1960 com a Reforma 

Universitária de 1968 e principalmente no governo Lula e Dilma, se voltaram para a 

ampliação da oferta de vagas, cursos, instituições e matrículas tanto no setor público como 

no privado. Esses têm sido os objetivos do Programa Universidade para Todos (PROUNI), 

instituído pela lei nº. 11.196 de 13 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005); a Bolsa-

Permanência, instituída pela Portaria nº. 569 (BRASIL, 2006) para os beneficiados do 

PROUNI que estudam em tempo integral e do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo Decreto nº. 

6.096 de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007). 

Essas ações, conforme consta no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

(BRASIL, 2007, p. 27), voltam-se, prioritariamente, para “a expansão democrática do acesso 

ao ensino superior”, ou seja, para o aumento do “contingente de estudantes de camadas 

sociais de menor renda na universidade pública”.  

Além dessas ações citadas, um importante instrumento de democratização do 

acesso à universidade pública no Brasil foi a aprovação da Lei nº 12.711, de 29 de agosto 

de 2012, que instituiu as cotas nas instituições federais de ensino superior, destinado 50% 

por cento das vagas para alunos egressos de escolas, públicas, além de percentual de 

vagas destinados para alunos negros conforme as peculiaridades e características regionais 

de cada uma das instituições. O que podemos dizer sobre essas ações é que com as 

mesmas o acesso à universidade pública já é uma realidade para as famílias de camadas 

populares, negros e índios, seguimentos que historicamente eram alijados desse sistema de 

ensino. 

Nessa investigação realizamos primeiramente pesquisa bibliográfica sobre a situação 

da evasão no ensino superior no Brasil, também foram analisados dados sobre a evasão 

dos alunos cotistas na UFPI quando da implementação do seu sistema de cotas em 2006, 

anterior a Lei de cotas de 2012. Os dados da UFPI foram cedidos pela Coordenação de 

estatísticas daquela instituição para a nossa pesquisa de mestrado, e por fim analisa-se 



 

dados da evasão nos cursos superiores do IFPI no campus de Piripiri-PI no período de 

2010.1 a 2016.1, através de relatórios fornecidos pela Coordenação de Controle Acadêmico 

da instituição. Na tabulação dos dados, foram utilizados os Programas Startitical Package 

for the Social Siences (SPSS version 13.0) e Microsoft Office Excel 2003.      

No texto, primeiro, são elencados dados gerais relativos a evasão na educação 

superior no Brasil, em seguida são examinados os números da evasão entre os alunos 

cotistas matriculados na UFPI que ingressaram nos exames seletivos de 2006 a 2008, 

depois apresentamos dados sobre a evasão nos cursos superiores do IFPI – Campus Piripiri 

nos anos de 2010.1 a 2016.1, na conclusão, identifica-se que medidas as instituições estão 

tomando para combater a evasão no acesso ao ensino superior público, além de 

apontamentos para novos estudos e as considerações finais. 

  

2 A EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO NO BRASIL 

 
O fenômeno da evasão no ensino superior brasileiro amplia-se em consonância com 

a consolidação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, como pré-requisito para a 

política de bolsas, a adoção de ações afirmativas, como as políticas de cotas sociais e 

étnicas, “bem como a reorganização do financiamento estudantil e a aposta na criação de 

vagas públicas, seja pelo Prouni, em instituições privadas, seja em novas instituições 

públicas, são movimentos que instituíram novos arranjos no ensino superior” (ZAGO, 

PAIXÃO, PEREIRA, 2016, p. 147). Conforme esses autores, esse cenário abre um campo 

de análise que permite o acompanhamento desse processo, explorando os limites e as 

potencialidades da democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. 

O Ministério da Educação/MEC conceituou evasão do curso como sendo “saída 

definitiva do curso de origem sem conclusão, ou a diferença entre ingressantes e 

concluintes, após uma geração completa” (BRASIL, 1997, p. 19, apud. GILIOLI, 2016, p. 7). 

O abandono do aluno sem a finalização do seu curso superior, representa uma perda de 

tempo e de recursos públicos que foram investidos pelo país para garantir a vaga daquele 

estudante na universidade pública, há, portanto, um prejuízo coletivo para a sociedade 

quando a universidade não consegue garantir a permanência dos seus alunos no ensino 

superior do ingresso à conclusão do curso.  

Essa perda coletiva ocorre na medida em que esses “evadidos” terão maiores 
dificuldades de atingir seus objetivos pessoais e, porque, no geral, existirá um 
número menor de pessoas com formação completa do que se poderia ter e mais 
dificuldade para que cumpram seu papel na sociedade com eficiência e competência 
(MELO LOBO, 2012, p. 1). 

 

 Portanto, todos acabam perdendo com o fenômeno da evasão, daí o motivo da 

mesma receber severas críticas entre os estudiosos da educação superior no Brasil. 



 

O ataque ao problema da evasão no ensino superior brasileiro não é uma questão 

atual, já para a adesão ao Reuni, requeria-se a formulação de um projeto de reestruturação 

e expansão, que seria submetido à aprovação dos órgãos superiores de cada instituição. As 

propostas deveriam atender às metas e diretrizes delineadas pelo Decreto n° 6.096/2007, 

dentre as metas, destacam-se: 

• redução das taxas de evasão, ocupação das vagas ociosas, e aumento de 
vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 

• ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 
formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes 
entre instituições, cursos e programas de educação superior; 

• revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 
graduação, e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a 
constante elevação da qualidade; 

• diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não 
voltadas à profissionalização precoce e especializada; 

• ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 
• articulação da graduação e pós-graduação e da educação superior com a 

educação básica (Gómez e Torres, 2015, Apud. GILIOLI, 2016, p. 6). 
 

Os pontos acimas, relatam que o governo tinha pleno conhecimento da questão da 

evasão e também das sobras de vagas no ensino superior público, problemas que 

necessitavam de soluções urgentes. Assim, associado ao Reuni, foi criado o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), por meio da Portaria Normativa MEC nº 39, de 

12 de dezembro de 2007, determinando que essa ação seria implementada a partir do ano 

seguinte. Mais adiante, a Presidência da República editou o Decreto nº 7.234, de 19 de julho 

de 2010, que dispunha “sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – Pnaes”. 

Entre outros aspectos, a Portaria Normativa MEC nº 39/2007 mencionava “contribuir 

para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de 

repetência e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras” (art. 3º, § 1º), 

texto repetido no Decreto no parágrafo único de seu art. 4º e reforçado como um dos quatro 

objetivos do programa: “reduzir as taxas de retenção e evasão” (art. 2º, III).  

A ações previstas no Pnaes constituem-se em políticas de permanência estudantil. 
Essas políticas de permanência abarcam não somente o aporte financeiro, mas, 
também, outros fatores que estão direta ou indiretamente relacionados com a 
evasão, como por exemplo, a distância da família, a não adaptação ao curso, 
questões pessoais, dificuldades pedagógicas, problemas de saúde, entre outros 
(GÓMEZ E TORRES, 2015, Apud. GILIOLI, 2016, p. 7). 

 

Relatório do MEC/INEP (BRASIL, 2009) revelou que no ano de 2008 o percentual de 

concluintes em relação aos ingressantes de 2005 foi de 57,3%. Esse fato, geralmente, está 

associado à retenção, evasão e mobilidade dos estudantes entre instituições e cursos. A 

evasão conforme Gilioli (2016, p. 9), “é indicativa de falhas no processo de ensino e 

ineficácia do serviço prestado, além de um aumento nos gastos financeiros, pois a mesma 



 

estrutura acadêmica que deveria atender determinado grupo inicial estaria sendo destinada 

a um quantitativo menor de alunos”. 

No Brasil, a taxa de evasão é calculada com base nos alunos desistentes em relação 

ao total de alunos matriculados. Conforme dados Censo da educação superior do INEP e 

tabulados pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior – SEMESP (2016), a taxa 

de evasão dos cursos presencias no país em 2014 foi de 27,9% nas instituições privadas e 

18,3% nas públicas e o índice geral da evasão no país de 25,4%. Nos cursos ofertados na 

modalidade à distância, no mesmo ano, o índice chegou a 32,5% na rede privada e 26,8% 

na pública. Portanto, tanto no ensino presencial, quanto na EAD, os índices de evasões no 

ensino superior são elevados, porém mais acentuado nessa última modalidade de ensino. E 

para combatê-los é preciso ações coordenadas das instituições, com medidas didático 

pedagógicas e de supervisão escolar, além de ações governamentais direcionadas para o 

aumento de recursos destinados à assistência estudantil, que privilegiem: moradia 

estudantil; auxílio transporte; auxílio alimentação e principalmente o aumento da oferta de 

bolsas permanência.  

Se houve progressos na ampliação do acesso ao ensino superior, a permanência 

dos alunos nesse nível de ensino é ainda problemática, e um de seus indícios é o fenômeno 

da evasão. Portanto, ocorreram mudanças nas formas de exclusão, pois, se antes ela se 

dava prioritariamente pela contenção no acesso, hoje, a exclusão se faz no interior do 

sistema de ensino (ZAGO, PAIXÃO, PEREIRA, 2016, p. 147). No tópico seguinte, 

analisaremos os números da evasão entre os alunos cotistas ingressantes na UFPI de 2006 

a 2010. 

 

3 A EVASÃO ENTRE OS COTISTAS NA UFPI 

 

Entre os 1.309 alunos cotistas matriculados na UFPI, de 2006 a 2008, 234 

abandonaram o curso, isto é, 17,9% evadiram. Nos campi, a situação se diferencia, sendo o 

maior percentual registrado no Campus de Bom Jesus (39,4%), quase duas vezes o 

registrado na Universidade, e o menor, no de Parnaíba (12,6%). 

O percentual de evasão dos cotistas, no período analisado, aproxima-se do índice 

nacional no ano de 2012, que era de 17,14%, calculado por Silva Filho e Melo Lobo (2012), 

pesquisadores do Instituto Lobo. 

Nos centros do Campus de Teresina, temos a segunda maior evasão entre as 

unidades da UFPI, os números foram: 27,3%, no CCN, 21,3% no CCHL, 20,6% no CCS, 

14,7% no CT, 11,4% no CCA e 5,9% no CCE. 



 

Entre os cursos no CCS, as maiores taxas de evasão foram registradas em Farmácia 

(37,5%) e Medicina (33,3%) e as menores, em Nutrição (10%) e Enfermagem (0%); No 

CCN, os maiores percentuais foram registrados nos Bach. em Física e em Química e na Lic. 

em Física (Diurno); e os menores, nas Lic. em Ciências Biológicas (Noturno) e em Química 

(Diurno e Noturno). No CCHL, o maior percentual foi no curso de Ciências Sociais, seguido 

pelo curso de Ciências Econômicas. Os menores foram nas Licenciaturas em Língua 

Inglesa, em Letras (Diurno) e em Geografia (Tarde). No CCE, a evasão maior foi no curso 

de Comunicação Social e na Licenciatura em Pedagogia (Tarde). Já os menores em: 

Licenciatura em Pedagogia (Noturno), Bach. em Moda, Design e Estilismo (Noturno) e 

Licenciatura em Educação Artística. No CT, os maiores percentuais foram registrados nos 

cursos de Engenharia de Agrimensura e Engenharia Mecânica e os menores, em 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Elétrica. No CCA, o curso de 

Agronomia registrou 13% de evasão e o de Medicina Veterinária, 9,5%.  

Os maiores percentuais de evasão ocorreram em 5 cursos da área de exatas, ou em 

cursos que exigem saber fazer cálculos matemáticos complexos, os quais foram: Ciências 

Econômicas, que é da área de humanas, mas exige do aluno o domínio do conhecimento 

matemático, Bacharelado em Física, Licenciatura em Física (Diurno), Bach. em Ciência da 

Computação e Engenharia de Agrimensura; em 3 cursos ligados às áreas química, biológica 

e da saúde: Bach. em Química, Farmácia e Medicina; e 1 curso da área de humanas: Lic. 

em Filosofia. 

Esses dados confirmam o que já havia sido constatado por Simas (2012, p. 1), de 

que os cursos campeões de evasão no Brasil são os de "Engenharia, Matemática, Física e 

outros da área de Exatas". O motivo, segundo o autor, é simples: "os alunos não 

conseguem acompanhar disciplinas difíceis do primeiro ano, como Cálculo, e em muitos 

casos reprovam, o que desestimula a continuar na carreira" (SIMAS, op. cit., p. 1). Ainda 

podem ser motivos: a fragilidade na educação básica, em particular nas disciplinas que 

envolvem cálculo, não apenas na escola pública, mas, nessa, em especial; a falta de 

assistência pedagógica na universidade; além disso, tem-se a opção precoce, motivada pela 

baixa concorrência. 

De qualquer modo, o que se observou é que não existe um fator único que justifique 

esses percentuais de evasão entre os cursos. Se os bacharelados apresentam os maiores 

percentuais, o outro extremo também apresenta cursos em que nenhum cotista evadiu-se, 

como em Arquitetura e Urbanismo e em Engenharia Elétrica.  

Além da evasão, ainda foram registradas 03 transferências, entre os 1.309 cotistas 

matriculados na UFPI selecionados pelos processos seletivos de 2006 a 2008. Um era do 



 

curso de Odontologia, outro, do curso de Língua Inglesa e o último, da Lic. em Educação 

Artística. 

Assim, no período analisado, a matrícula final, isto é, subtraídas a evasão e a 

transferência da matrícula inicial, foi de 1.072 alunos beneficiados pela reserva de vagas. 

Desses alunos, 974 (90,9%) ainda estavam frequentando o curso e 216 já poderiam ter 

concluído6, todavia, apenas 98 concluíram na UFPI até 2011.2, o que representa uma taxa 

de sucesso de 0,45. A Taxa de Sucesso da Graduação (TSG), um importante indicador de 

desempenho das instituições de ensino superior brasileiras, é obtida, com base na duração 

padrão para cada curso. Divide-se o número de alunos diplomados pelo total de alunos 

ingressantes no período analisado. Na UFPI, portanto, a TSG ainda é menor do que 50%, 

isso revela que algo precisa ser feito para a melhoria da qualidade do ensino, bem como, 

para a manutenção dos estudantes na instituição para que possam ingressar e concluir os 

cursos sem maiores atropelos no percurso escolar desses jovens. 

No tópico seguinte analisa-se a evasão nos cursos superiores do Instituto Federal do 

Piauí – Campus Piripiri. 

 

4 A EVASÃO NO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ – CAMPUS PIRIPIRI 

 

Os dados aqui apresentados foram cedidos pela Coordenação de Controle 

Acadêmico do IFPI Campus Piripiri, o objetivo foi lançar um olhar mais apurado sobre a 

realidade do nosso ambiente de trabalho e escolar. Na tabulação dos dados, procuramos 

descobrir além dos números da evasão no IFPI, os motivos que levaram os alunos a 

abandonarem os seus cursos. Constatou-se que a evasão no IFPI não é tão significativa em 

relação aos dados nacionais, mas significativa para a realidade de um campus localizado 

em cidade do interior do estado do Piauí e que possui somente três cursos superiores, dois 

deles iniciaram as suas atividades no primeiro período de 2016.  

No período de 2010.1 a 2016.1 dos 305 alunos matriculados na Instituição, o índice 

de aprovação nos três cursos de graduação (Licenciatura em Matemática, Bacharelado em 

Administração e Design de Moda) foi de 71,1% no período em questão. A situação por curso 

é a seguinte: Licenciatura em Matemática êxito de 52,5%, no Bacharelado em 

Administração, 10,8% e no Design de Moda, 7,9%. 

Entre os alunos que se evadiram da instituição, os números foram os seguintes: em 

Matemática, 13 (5,8%), em Administração 6 (12,2%) e outros 7 (14,3%) tiveram a matrícula 

cancelada em virtude de não ter vindo iniciar. No Design de Modas, 4 (12,9%) trancaram o 

                                                 
6 Calcula-se a possibilidade de conclusão do curso levando-se em conta o período de ingresso dos 

estudantes no curso e a quantidade mínima de períodos que o mesmo deve cursar para concluir o 
curso. O número mínimo de períodos do curso denomina-se Duração Padrão do Curso (DPC).  



 

período. Entre os alunos evadidos no cursos de matemática que justificaram em 

requerimento a saída do curso, 3 deles alegaram a falta de transporte e/ou condições 

financeiras; 1 relatou que o horário do trabalho impossibilitava a frequência ao curso e ou 

disse que não tinha afinidade com o curso, os demais não justificaram ou por não haver no 

requerimento de desistência do curso tal necessidade, ou porque nem mesmo veio ao 

campus justificar a sua ausência, diante disso e provocado por nossa pesquisa criou 

instrumento para melhor quantificar e saber os motivos da evasão no campus de Piripiri. A 

seguir apresentamos as nossas considerações finais. 

 

CONCLUSÃO 

 

O processo de democratização do acesso ao ensino superior no Brasil, favoreceu o 

acesso, mas os beneficiados enfrentam dificuldades para permanecer e concluir o curso na 

duração prevista. Mais da metade tem postergado a conclusão e, consequentemente, 

oneram tanto a Instituição, como a si próprios, pois que adiam o ingresso no mercado de 

trabalho. 

Os Cotistas matriculados na UFPI, consultados pela pesquisa, pertencem a famílias 

com rendimento mensal entre 1 até 3 salários mínimos, dos quais, grande parte, quase a 

metade, com 1 a 2s.m., com escolaridade básica, notadamente ensino fundamental nem 

sempre completo, sendo os cotistas os primeiros do núcleo familiar a chegar ao ensino 

superior. 

Todavia, investiram e investem na escolaridade dos filhos, seja iniciando-a desde a 

pré-escola, com frequência ao ensino médio regular no turno diurno e afluência a cursos 

preparatórios, seja liberando-os do mercado de trabalho, inclusive durante o curso superior. 

Isso, se por um lado significa que os beneficiados distanciam-se das classes econômica e 

cultural a que pertencem e que são superselecionados, por outro, indicam que as cotas 

precisam encontrar pessoas aptas a atender às exigências do sistema de ensino, como 

disponibilidade cultural, social e econômica. 

Até porque o favorecimento do acesso com a reserva de vagas não veio 

acompanhado de assistência estudantil e apoio pedagógico, como prometido quando de sua 

aprovação. As ações se voltam para todos aqueles com vulnerabilidade social, não existindo 

benefício específico para os cotistas, apenas são prioritários, não exclusivos para ter acesso 

ao Kit Odontológico, por exemplo. Entre os consultados, pouco mais de um quarto recebia 

algum benefício. Esses alunos beneficiados, atestando a necessidade das medidas 

complementares, disseram ser elas cruciais para a permanência, por garantirem os meios 

para a aquisição de materiais, pagar cópias, alimentação e transporte. Um deles disse, 



 

inclusive, que, sem o benefício, teria desistido do curso, no caso do IFPI constatamos com 

alguns alunos que a falta do benefício estudantil foi a causa d desistência do curso.  

A ampliação da oferta de vagas e a reserva de vagas (cotas), favoreceu o ingresso 

dos alunos de escolas públicas, nos diversos cursos das instituições, não mais apenas 

naqueles menos concorridos. Todavia, observamos que no caso das cotas, a adoção da 

medida tem favorecido apenas o ingresso, pois a assistência estudantil, defendida como 

complementar e prioritária pelos implementadores da política, não foi adotada, voltando-se 

para todos os alunos com vulnerabilidade social.  

Assim é que a medida precisou encontrar agentes dispostos a dela usufruir, como os 

egressos da escola pública aqui caracterizados: alunos e cidadãos superselecionados não 

apenas pela prolongada escolarização, mas também por terem o ethos requerido para 

permanecer no ensino superior e concluir o curso. 

Portanto, temos elementos para afirmar que se por um lado as cotas possibilitaram 

uma democratização do acesso à UFPI, por outro, ela ainda precisa de medidas para que 

além do acesso os cotistas possam concluir com qualidade o curso para o qual ingressaram, 

para que a adoção das cotas seja considerada um sucesso. Portanto, nas duas instituições, 

os dados mostram a necessidade de aprimorar a política de assistência e de apoio 

pedagógico aos estudantes, para que a evasão seja reduzida nas instituições. 
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