Evasão de alunos na
Graduação

SUMÁRIO
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MOTIVAÇÃO


Discussão e entendimento em relação à evasão:



das situações existentes na UFABC;



os contextos de outras Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES);



as definições do Censo do Ensino Superior, do PingIFES, do
ENADE e da Portaria Normativa nº 40.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GT
 Definiu as várias categorias e conceitos das condições dos
discentes da UFABC (regular, ingressante, evadido, jubilado,
cancelado, excluído, etc.);
 Compatibilizou esses conceitos com o formato do
cadastro dos discentes no SIE e com as categorias do Censo
do Ensino Superior, PingIFES e Portaria Normativa nº 40, de
12 de dezembro de 2007;
 Fez o levantamento de todos os discentes de acordo com
as categorias e definições estabelecidas pelo grupo;
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GT

Propôs definições para geração de estatísticas periódicas
para fornecer dados e subsídios a todos os setores da UFABC
que necessitarem de tais informações;
 Esclareceu/uniformizou informações sobre evasão e vagas
ociosas;
 Elaborou propostas e recomendações.
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METODOLOGIA




O grupo buscou o consenso das ideias e procurou
estabelecer os conceitos (categorias, subcategorias e
atributos) compatíveis com as bases de dados da
UFABC (SIE, dados do vestibular realizado pela Vunesp
e SiSU).
O grupo também classificou os alunos e levantou os
dados correspondentes às categorias e principais
atributos, por ano de ingresso, para o período de 2006 a
2011. Nesse levantamento, procurou-se também
identificar a ocorrência de evasão entre alunos cotistas
(raça/cor e socioeconômico), e alunos não cotistas,
ambos conforme o turno de ingresso (matutino e
noturno)
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RESULTADOS
Os principais resultados obtidos pelo GT podem ser
classificados como:


Conjunto de conceitos e definições relacionados às
condições dos discentes e aos parâmetros para geração

de dados e relatórios.


Levantamento de dados numéricos correspondentes às
definições propostas, envolvendo toda a história da
UFABC, ou seja, o período de 2006 a 2011.
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UFABC - Cadastros no sistema SIE
ATRIBUTOS
ALUNO-CURSO

ALUNOS
Atributos pessoais

CURSOS
1
2

Ativo

Ingressante
Regular

3
4
5

Temporário

Mobilidade interna

6

Especial

7

Matrizes
sugeridas
Disciplinas
obrigatórias
Disciplinas opção
limitada
Disciplinas livres

8

Ex-Aluno

Egresso (diplomado)
Aluno regular em situação de
cancelamento voluntário
Jubilado
Aluno que abandonou a
graduação
Falecido
Expulso
Aluno com Matrícula eliminada
Aluno ingressante em situação
de cancelamento voluntário

9
10
11

Convalidações
Atividades
complementares
Estágios, etc.

.
.
.

26
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RESULTADOS – Conceitos e definições
Tabela 1: Atributos pessoais do Aluno
Não cotista

Dados de
ingresso

Vestibular/SiSU

Cotista (escola
pública)

Transferência
Externa

Facultativa
Ex-oficio
BI
câmpus
turno

Curso

Negro
Índio
Socioeconômica

Raça/Cor

RA
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RESULTADOS – Conceitos e definições
Conjunto de Conceitos e Definições





Os discentes da UFABC foram agrupados em três
categorias: alunos ativos, alunos temporários e exalunos.
Cada uma dessas categorias pode ser dividida em
subcategorias.
Categorias e subcategorias são excludentes, ou seja,
se o discente pertence a uma categoria, não poderá

pertencer a nenhuma outra.
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RESULTADOS – Conceitos e definições


O ALUNO ATIVO é aquele que possui vínculo com a
graduação, desde seu ingresso na UFABC até a sua
passagem à categoria de EX-ALUNO, quando tal
vínculo é formalmente finalizado.



Para o ALUNO TEMPORÁRIO, o vínculo com a
graduação é válido por um período bem determinado.
Seu ingresso na UFABC não é realizado através de
processo seletivo ou transferência externa, conforme
aplicado aos alunos ativos, e tal aluno não terá direito
aos graus dos cursos superiores ofertados na
Universidade (exceto em casos de convênios que
prevejam a dupla titulação).
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RESULTADOS – Conceitos e definições

Subcategoria 1: ALUNO INGRESSANTE - Aluno que, após se submeter a processo
seletivo ou transferência externa, ingressou na UFABC, e não cumpriu ainda os
requisitos para se tornar regular, quais sejam: cursar dois quadrimestres
consecutivos, ser aprovado em pelo menos uma disciplina em um deles, e
fazer matrícula para o quadrimestre seguinte. Caso ele não cumpra as condições no
prazo estipulado (dois quadrimestres), ele perderá o direito à vaga, que será
disponibilizada para transferência externa (Ainda não existe Resolução para
definição do Aluno Ingressante).
Atributos do aluno referentes a essa categoria:
 ALUNO TRANCADO - Aluno que mantém vínculo institucional com a UFABC e
que solicitou a interrupção temporária de suas atividades acadêmicas de
graduação. (Resolução ConsEPE nº 63)
 ALUNO SUSPENSO - Aluno que teve suas atividades acadêmicas de
graduação suspensas pela UFABC devido a processo disciplinar (Regimento
Geral, Art.79)


14

RESULTADOS – Conceitos e definições
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RESULTADOS – Conceitos e definições
Subcategoria 2: ALUNO REGULAR - Aluno que se
matriculou e cursou dois quadrimestres consecutivos, foi
aprovado em pelo menos uma disciplina em um deles, e
fez matrícula no quadrimestre seguinte. (Ainda não
existe Resolução para definição formal do Aluno
Regular) .
Atributos do aluno referentes a essa categoria são:






ALUNO TRANCADO - Aluno que mantém vínculo institucional
com a UFABC e que solicitou a interrupção temporária de suas
atividades acadêmicas de graduação. (Resolução ConsEPE nº
63)
ALUNO SUSPENSO - Aluno que teve suas atividades
acadêmicas de graduação suspensas pela UFABC devido a
processo disciplinar (Regimento Geral, Art.79)
16

RESULTADOS – Conceitos e definições


ALUNO CONCLUINTE (OU APTO A SE FORMAR) - Aluno
regular que está apto a concluir todas as exigências acadêmicas
(créditos, disciplinas, estágios, trabalhos de conclusão de curso,
dentre outras). Deve ter cursado pelo menos 80% (oitenta por
cento) da carga horária mínima do curso (definição do ENADE).



ALUNO EM RISCO DE JUBILAÇÃO - Aluno regular que
mantenha CA (Coeficiente de Aproveitamento) menor que 2
(dois) por mais de dois quadrimestres consecutivos desde seu
ingresso. (Resolução ConsEPE nº 44 ou revisão).



ALUNO EM MOBILIDADE EXTERNA (NACIONAL OU
INTERNACIONAL) - Aluno regular da UFABC que se encontra
em programa de mobilidade nacional ou internacional,
regulamentado por edital específico (Resoluções ConsEPE nº
54 e nº 111).
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RESULTADOS – Conceitos e definições


ALUNO QUE OBTEVE TRANSFERÊNCIA INTERNA - Aluno
regular que obteve alteração de seu atributo de ingresso com
relação ao turno (matutino ou noturno) ou BI (BCT ou BCH)
(Resolução ConsEPE nº114 e nº 101).



ALUNO EM SITUAÇÃO DE CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO
DA RESERVA DE VAGA NO CURSO ESPECÍFICO - Aluno
regular que pede o cancelamento de sua reserva de vaga no
Curso Específico. (Resolução ConsEPE nº 31 e nº114).



ALUNO EM SITUAÇÃO DE CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO
DA MATRÍCULA NO CURSO ESPECÍFICO - Aluno regular que
pede o cancelamento de sua matrícula no Curso Específico.
(Resolução ConsEPE nº 31 e nº114).
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RESULTADOS – Conceitos e definições








ALUNO COM MATRÍCULA BLOQUEADA - Aluno regular que teve
a matrícula no curso bloqueada, por se enquadrar nos critérios de
Jubilação. (Resolução ConsEPE nº 44 ou revisão).
ALUNO DIPLOMADO - Aluno regular que colou grau em um ou
mais cursos de graduação (cumpriu todos os requisitos do projeto
pedagógico) e continua cursando a graduação da UFABC.
(Resolução ConsEPE nº 53).
ALUNO COM RESERVA DE VAGA EM CURSO ESPECÍFICO Aluno regular de um BI que já completou 150 créditos (dentre os
quais os correspondentes a todas as disciplinas obrigatórias, com
exceção de Projeto Dirigido) e participou de processo de inscrição
em curso específico, tendo obtido o direito a reserva de vaga.
(Resolução ConsEPE nº 31).
ALUNO MATRICULADO EM PÓS BI (BCT ou BCH) - Aluno regular
que se encontra temporariamente sem vínculo a nenhum curso
específico da UFABC (pode ter concluído um BI e não ter matrícula
em nenhum curso específico). (Resolução ConsEPE nº 31).
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RESULTADOS – Conceitos e definições
Tabela 3: Aluno Temporário
Subcategorias
Nacional
Mobilidade interna
Internacional
Especial
 ALUNO EM MOBILIDADE INTERNA - Aluno proveniente de outra
IES nacional ou internacional, que se encontra em programa de
mobilidade acadêmica, regulamentado por edital específico.
(Resoluções ConsEPE nº 54 e nº 111).
 ALUNO ESPECIAL - Aluno admitido para cursar um número
limitado de disciplinas na UFABC, sem ter vínculo com nenhum
curso da Universidade (Resolução ConsEPE nº 65).
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RESULTADOS – Conceitos e definições
Tabela 4: Ex-aluno

Subcategorias
Egresso (diplomado)
Aluno regular em situação de cancelamento voluntário
Tempo
Jubilado
Aproveitamento
Aluno que abandonou a graduação
Falecido
Expulso
Aluno com Matrícula eliminada
Aluno ingressante em situação de cancelamento voluntário
Evasão
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RESULTADOS – Conceitos e definições


ALUNO EGRESSO (OU DIPLOMADO) - Aluno que após ter
colado grau em um ou mais cursos de graduação, não fez
matrícula em disciplinas ou em cursos por dois quadrimestres
consecutivos, encerrando assim seu vínculo com a
graduação na UFABC. (Ainda não existe Resolução para
definição do Aluno Egresso e que estabeleça critérios para o
desligamento de aluno que colou grau).



ALUNO REGULAR EM SITUAÇÃO DE CANCELAMENTO
VOLUNTÁRIO - Aluno que pede o cancelamento voluntário
de sua matrícula na Universidade, após ter cumprido os
requisitos para se tornar aluno regular.
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RESULTADOS – Conceitos e definições


ALUNO JUBILADO - Aluno regular que, por iniciativa da
Universidade, e com base em seu estatuto, regimento ou suas
normas acadêmicas vigentes, foi desligado da graduação da
UFABC. (Resolução ConsEPE nº 44).



ALUNO QUE ABANDONOU A GRADUAÇÃO - Aluno regular que
não fez matrícula por dois quadrimestres consecutivos. (Resolução
ConsEPE nº 44).



ALUNO FALECIDO - Aluno que faleceu enquanto tinha vínculo
com a Universidade.



ALUNO EXPULSO - Aluno cuja matrícula foi cancelada em virtude
de comportamento inadequado comprovado, previsto em regimento
disciplinar da Instituição.
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RESULTADOS – Conceitos e definições


ALUNO CUJA MATRÍCULA FOI ELIMINADA - Aluno ingressante
que apresenta CR (coeficiente de rendimento) igual a zero e nunca
pediu cancelamento voluntário de matrícula.



ALUNO INGRESSANTE EM SITUAÇÃO DE CANCELAMENTO
VOLUNTÁRIO - Aluno que pede o cancelamento de sua matrícula
na Universidade, antes de ter cumprido os requisitos para se tornar
aluno regular.
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RESULTADOS - EVASÃO


EVASÃO: resultado definido em um período, da
somatória das seguintes subcategorias de ex-alunos: os
alunos regulares em situação de cancelamento

voluntário,

e

os

alunos

que

abandonaram

a

graduação, de acordo com as definições acima e

conforme destacado em amarelo na Tabela 4.
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RESULTADOS – Definição de parâmetros
A partir dos conceitos relacionados às categorias,
subcategorias e atributos dos alunos, foram também
propostos parâmetros que são de interesse para vários

levantamentos e relatórios realizados periodicamente na
Universidade, para várias finalidades, quais sejam:


Número total de alunos matriculados (parâmetro definido
para cada mês do ano): é o total de alunos de graduação na
UFABC (ativos + temporários).
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RESULTADOS – Definição de parâmetros


Número de alunos com matrícula ativa (parâmetro
definido para cada mês do ano): é o total de alunos
matriculado em pelo menos uma disciplina ou atividade
programada
com
acompanhamento
presencial
na
Universidade (ativos + temporários – trancados – suspensos).



Número total de alunos ativos: é o total de alunos de
graduação da UFABC (regulares + ingressantes).



Número de alunos ingressantes (parâmetro definido para
um determinado período de tempo): é o total de alunos que
ingressaram na Universidade (por processo seletivo ou
transferência externa) e ainda não cumpriram os requisitos
para se tornarem alunos regulares.
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RESULTADOS – Definição de parâmetros


Número de alunos regulares (parâmetro definido para um
determinado período de tempo): é o total de alunos que
cumpriram os requisitos para se tornarem alunos regulares
após o seu ingresso na graduação UFABC.



Número de alunos egressos (parâmetro definido para um
determinado período de tempo): é o total de alunos que
colaram grau em um ou mais cursos de graduação da
UFABC, e encerraram seu vínculo com a graduação da
Universidade.



Número de alunos evadidos (parâmetro definido para um
determinado período de tempo e/ou ano de ingresso): é o
total de alunos que abandonaram a graduação da UFABC,
somado ao total de alunos regulares que solicitaram
cancelamento voluntário de matrícula.
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RESULTADOS – Definição de parâmetros


Número de alunos com matrícula eliminada (parâmetro
definido para um determinado período de tempo): é o total
de alunos ingressantes que apresentam CR igual a zero e
nunca pediram cancelamento voluntário de matrícula.



Vagas ofertadas nos processos seletivos (parâmetro
definido para um determinado período de tempo): é o total
de vagas ofertadas no processo de ingresso (SISU) para os
Bacharelados Interdisciplinares da UFABC.
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RESULTADOS – Definição de parâmetros


Vagas ociosas (parâmetro definido a cada ano): São
aquelas remanescentes do processo de matrícula que não
são preenchidas até a última chamada do processo seletivo.
É o resultado do número total de vagas oferecidas nos
processos seletivos (SISU) descontada a quantidade de
vagas preenchidas (considerando-se a sobra de vagas
ocorrida pelo não comparecimento de convocados e o
cancelamento de matrículas efetuado durante o processo
seletivo).



Vagas reofertadas nos processos de transferência
(parâmetro definido para um determinado período de
tempo): é o total de vagas ofertadas nos processos de
transferência para os Bacharelados Interdisciplinares da
UFABC (visando a ocupação de vagas ociosas).
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RESULTADOS - Análises
Comparativo de valores das várias Metodologias – Período 2006 a 2012

UFABC

2006

2007

2008

2009

2010 2011 2012

Total

% (Evasão) – Método GT13,9
Evasão UFABC

23,2

27,0

16,9

17,1

9,7

2,2

13,9

Método Diversos Autores
(Evasão+Jubilação+Matrícula 53,4
eliminada) %

41,1

30,7

19,7

26,2 16,4

2,2

21,4

85,4

72,7

28,9

26,9 17,8

3,1

31,7

Método MEC (PINGIFES) \ INEP
(Censo)
(Evasão+Jubilação+Matrícula
eliminada+Vagas ociosas) %

52,6

Fonte: PROGRAD \ GT Evasão (2011) \ PROPLADI
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RESULTADOS - Análises
Análise Preliminar da Evasão Escolar na Graduação
da UFABC
Evolução do índice de Evasão na UFABC no período de 2006 a 2012

UFABC*
Matrículas
Efetivas
Evasão (por ano
de ingresso)
% (Evasão)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

Total

504

693 1.057 1.374 1.689 1.678 1943

8.938

70

161

285

232

288

163

43

1.242

13,9 23,2

27,0

16,9

17,1

9,7

2,2

13,9

Fonte: PROGRAD \ GT Evasão (2011)
*Índice calculado de acordo com as definições do GT de Evasão
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RESULTADOS - Análises
Evolução do índice de Evasão na UFABC no período de 2006 a 2012
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RESULTADOS - Análises
ANO DE EVASÃO
ANO DE
INGRESSO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006
2007
2008

1

2012

2013 TOTAL

22

16

5

5

11

7

3

70

11

32

15

9

77

12

5

161

33

48

41

111

52

0

285

6

51

101

74

0

232

14

121

153

0

288

35

126

2

163

41

2

43

2009
2010
2011
2012

Fonte: PROGRAD \ GT Evasão (2011)
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RESULTADOS - Análises
Grupos de Evasão na UFABC de 2006 a 2012 (unidade: aluno)

UFABC

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 TOTAL

18

81

132

101

132

60

0

524

52

80

153

131

156

103

43

718

70

161

285

232

288

163

43

1.242

ABANDONO
(não fez matricula em
2Q)

CANCELAMENTO
VOLUNTÁRIO
(Regular –
Cancelamento)

EVASÃO

Fonte: PROGRAD \ GT Evasão (2011)
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RESULTADOS - Análises
Distribuição dos grupos de Evasão na UFABC de 2006 a 2012
(unidade: aluno)
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RESULTADOS - Análises
Evolução do índice de Evasão na UFABC + Vagas ociosas + Jubilação + Matricula
Eliminada no período de 2006 a 2012

UFABC

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Vagas oferecidas

500

1.000 1.500 1.500 1.700 1.700 1.960 9.860

Matrículas Efetivas

504

693

Vagas ociosas

-4

307

443

126

11

22

17

922

Jubilação

135

83

0

0

0

0

0

218

Matrícula Eliminada

0

41

40

39

155

113

0

388

Evasão

70

161

285

232

288

163

43

1.242

1.057 1.374 1.689 1.678 1.943 6.995

Fonte: PROGRAD \ GT Evasão (2011)
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MOTIVOS QUE LEVAM OS ALUNOS AO
ABANDONO DA UFABC

Metodologia:


Abordagem individual por e-mail:



que deixaram a Universidade durante o curso (abandono);
que apenas fizeram a matrícula como ingressante, sem nunca
cursar qualquer disciplina (matrícula eliminada).

Abandono
Respostas

Matrícula eliminada

Total

238

301

539

51

54

105
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Motivos relacionados ao curso
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Algumas recomendações e
encaminhamentos do GT
1) Ao ConsEPE:




Que a partir do processo seletivo de 2012, as “vagas ociosas”
sejam destinadas a preenchimento por Transferência
Facultativa externa. Que seja realizado um processo anual
por meio de Edital e que o ingresso destes alunos, oriundos
da transferência externa, seja efetivado a partir do 3º
quadrimestre anual, sempre em um dos bacharelados
interdisciplinares.
Para evitar a situação de aluno sem vínculo a nenhum curso,
embora isto seja permitido na UFABC (ALUNO
MATRICULADO EM PÓS BI (BCT ou BCH)), garantir que
no calendário acadêmico, a colação de grau ocorra sempre
após a matrícula quadrimestral em curso específico.
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Algumas recomendações e
encaminhamentos do GT
2) À Reitoria e ao ConsEPE:


Formalizar e divulgar os conceitos propostos para a utilização
padronizada de todos os setores da Universidade e
Comunidade Acadêmica.

3) Às Pró-Reitorias de Graduação, de Planejamento e
Desenvolvimento
Institucional
e
de
Assuntos
Comunitários e Políticas Afirmativas:




Estudar um calendário unificado com as datas mais propícias
para geração de relatórios de dados e estatísticas da
Universidade (evasão, ingressantes, vagas ociosas, vagas
para transferência, alunos concluintes, pesquisa de demanda
por cursos específicos, e outros);
Sistematizar o estudo comparativo sobre a evasão na UFABC
e outras IES, à luz dos resultados deste GT e dos diversos
41
conceitos existentes para evasão.

Algumas recomendações e
encaminhamentos do GT
4) À Pró-Reitoria de Graduação:


Revisar as normas promulgadas pelos Conselhos Superiores
da UFABC, verificando a eventual necessidade de ajustes de
nomenclatura e fazendo as alterações necessárias para sua
adequação às conceituações de situação e de atributos,
especialmente quanto às seguintes situações:








Vagas oferecidas nos cursos específicos (vinculados aos
bacharelados interdisciplinares) - Resolução ConsEPE nº 31.
Transferências internas entre os bacharelados interdisciplinares Resolução ConsEPE nº 101.
Situações de jubilação por abandono de curso (sugestão de
Resolução própria), por integralização de tempo e por
aproveitamento insuficiente - Resolução ConsEPE Nº 44.
Criar Resoluções a serem analisadas pelo ConsEPE sobre alguns
dos conceitos e situações apresentados neste relatório (exemplo:
aluno ingressante, aluno egresso e limite de tempo de permanência
do aluno na Universidade).
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Algumas recomendações e
encaminhamentos do GT
5) À Pró-Reitoria de Graduação, ao Gabinete da Reitoria e
à Comunicação:


Revisar o material de divulgação da UFABC, especialmente
as páginas da Universidade, da graduação, e outras, assim
como demais textos e outros materiais promocionais, para
estarem de acordo com as definições propostas.

6) À Pró-Reitoria de Graduação e ao Núcleo de Tecnologia
da Informação:


Implementar os conceitos propostos no sistema SIE de
cadastro dos alunos e cursos.

7) Ao Núcleo de Tecnologia da Informação:


Implementar os modelos de relatórios de interesse das próreitorias (Prograd, Proap e Propladi) com base nos conceitos
deste relatório.
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Algumas recomendações e
encaminhamentos do GT
8) À Reitoria:




Garantir a participação da UFABC na discussão nacional
sobre essa temática;
Demandar das diversas áreas propostas para a diminuição
do abandono;
Garantir o contínuo levantamento dos motivos que levam ao
abandono na UFABC.
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