
 

 

 

                                                                

 
 

A EVASÃO EM

PRINCIPAIS

RESUMO  

A educação a distância [EAD] 
fim de democratização e ao mesmo tempo propagação do ensino
formação superior, de forma continuada e no intuito de viabilizar o aperfeiço
profissional. Mas, apesar de possuir a aplicação a aprovação de diferentes bases 
pedagógicas e de diferentes e atrativas estratégias de ensino
recorrentes de evasão, especialmente nas instituições de ensino superior (IES). Ess
identificou, através de dados fornecidos pelo Censo do Ensino Superior
índices de evasão nos cursos de modalidade EAD com as características do estudante 
(fatores sociais) e as características das IESs que oferecem cursos nessa mod
(fatores institucionais e de infraestrutura). Através da análise de dados no formato de 
agrupamento, foi possível identificar o perfil do estudante evadido em cursos de EAD no 
Brasil. Por meio dos resultados do estudo, foi possível perceber que há 
especialmente, da evasão EAD com variáveis sociais e econômicas. Além disso, há 
hipóteses de que há uma dificuldade de adaptação a plataforma e ao ambiente EAD e isso 
pode influenciar na evasão nos primeiros semestres de curso. O estudo realizado 
grande ajuda para gestores escolares, com o fim de desenvolver ações ativas e preventivas 
para evitar e/ou controlar o índice de evasão em suas respectivas IES.
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] - mostra-se como uma estratégia das políticas públicas com o 
fim de democratização e ao mesmo tempo propagação do ensino, 

de forma continuada e no intuito de viabilizar o aperfeiço
apesar de possuir a aplicação a aprovação de diferentes bases 

pedagógicas e de diferentes e atrativas estratégias de ensino, a EAD possui índices 
, especialmente nas instituições de ensino superior (IES). Ess

através de dados fornecidos pelo Censo do Ensino Superior
índices de evasão nos cursos de modalidade EAD com as características do estudante 
(fatores sociais) e as características das IESs que oferecem cursos nessa mod
(fatores institucionais e de infraestrutura). Através da análise de dados no formato de 
agrupamento, foi possível identificar o perfil do estudante evadido em cursos de EAD no 
Brasil. Por meio dos resultados do estudo, foi possível perceber que há 
especialmente, da evasão EAD com variáveis sociais e econômicas. Além disso, há 
hipóteses de que há uma dificuldade de adaptação a plataforma e ao ambiente EAD e isso 
pode influenciar na evasão nos primeiros semestres de curso. O estudo realizado 
grande ajuda para gestores escolares, com o fim de desenvolver ações ativas e preventivas 
para evitar e/ou controlar o índice de evasão em suas respectivas IES. 
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se como uma estratégia das políticas públicas com o 
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de forma continuada e no intuito de viabilizar o aperfeiçoamento 
apesar de possuir a aplicação a aprovação de diferentes bases 

a EAD possui índices 
, especialmente nas instituições de ensino superior (IES). Esse estudo 

através de dados fornecidos pelo Censo do Ensino Superior, a relação dos 
índices de evasão nos cursos de modalidade EAD com as características do estudante 
(fatores sociais) e as características das IESs que oferecem cursos nessa modalidade 
(fatores institucionais e de infraestrutura). Através da análise de dados no formato de 
agrupamento, foi possível identificar o perfil do estudante evadido em cursos de EAD no 
Brasil. Por meio dos resultados do estudo, foi possível perceber que há relação, 
especialmente, da evasão EAD com variáveis sociais e econômicas. Além disso, há 
hipóteses de que há uma dificuldade de adaptação a plataforma e ao ambiente EAD e isso 
pode influenciar na evasão nos primeiros semestres de curso. O estudo realizado é de 
grande ajuda para gestores escolares, com o fim de desenvolver ações ativas e preventivas 
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