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Ofício 01/2016 – Comissão instituída pelas Resoluções N° 081/2015 e N° 103/2015 -CONEPE  

 

 

Cáceres, 14 de Março de 2016.  

 

Prezados Conselheiros do CONEPE e comunidade acadêmica,  

 

Este relatório tem por objetivo apresentar os primeiros resultados dos trabalhos 

realizados pela Comissão Temporária para um Estudo e Proposição de Ações de combater à 

Evasão e Reprovação no ensino de graduação da UNEMAT, constituída pela Res. N° 081/2015-

CONEPE e prorrogada pela Resolução N° 103/2015 - CONEPE 

A comissão é constituída pelos seguintes integrantes: Loriége Pessoa Bitencourt 

(presidente), Luiz Chieragatto, José Leonildo Lima, Reginaldo Lopes Alencar e Tamires Garcia 

Oliveira. Sendo os dois primeiros professores lotados no Campus Universitário de Cáceres, o 

Prof. José Leonildo do Campus Universitário de Nova Mutum e o Técnico administrativo 

Reginaldo e a acadêmica Tamires do Campus Universitário de Sinop. 

 

I. Sobre os prazos e encaminhamentos da Comissão 

 

A Comissão Temporária para um Estudo e Proposição de Ações de combater à Evasão 

e Reprovação no ensino de graduação da UNEMAT foi constituída na 2ª Sessão ordinária do 

CONEPE de 2015, realizada nos dias 16 e 17 de julho de 2015, ou seja, nos dois últimos dias 

letivos do semestre 2015/1, pela Res. N° 081/2015-CONEPE, com prazo para apresentar os 

resultados na 3ª Sessão Ordinária do CONEPE que foi realizada em 16 e 17 de Setembro do 

mesmo ano.  

Entre as duas sessões ordinárias tivemos o final do semestre letivo 2015/1 e o início do 

semestre letivo 2015/2 e entre o período férias docentes de 15 dias.  Logo após o término da 2ª 

Sessão Ordinária do CONEPE recebemos, por e-mail, a Resolução que instituía a comissão, 

não observando a presidência. Como não houve articulação, logo após o término das férias 

docentes recebemos diversos telefonemas para as necessárias articulações devido ao tempo 

estar passando. A partir desse momento, 26 de agosto de 2015, começamos a articular enviando 

e-mails e fazendo telefonemas aos demais membros da comissão, não obtendo retorno imediato. 

A primeira reunião da comissão aconteceu no dia 08 de setembro de 2015, na PROEG/Sede 
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Administrativa, com a presença da Prof. Loriége e Prof. Fernando (representante da PROEG – 

para auxilio). No entanto, apesar da impossibilidade de reunir todos os membros da comissão, 

a reunião foi bastante produtiva e articulamos várias ações a serem realizadas a partir daquele 

momento, assim como identificamos colaboradores: Elaboração do Oficio n° 001/2015 (em 

anexo) e seu protocolamento na ASSOC no dia 08/09/2015; Contato com a Técnica 

Administrativa Valci (PROEG) e o Técnico Administrativo Eduardo Zianhini (PRAD) para 

acesso a possíveis dados que podem auxiliar-nos; Reconhecimento da existência de um Grupo 

de Pesquisa sobre Políticas de Acesso e Permanência na Educação Superior que poderá através 

do levantamento de dados já realizados auxiliar-nos no estudo encomendado. Logo após a 

reunião encaminhei a todos os membros da comissão um breve relato de seus resultados para 

conhecimento.  

Por e-mail e telefonemas encaminhamos os resultados parciais a serem discutidos e 

apresentados na 3ª Sessão Ordinária do CONEPE, em 16 e 17 de setembro do mesmo ano que 

foram apresentados pela presidenta da Comissão, Profª. Loriége Pessoa Bitencourt, na referida 

sessão. Nesta mesma ocasião solicitamos a prorrogação da Comissão, feita pela Resolução n° 

103/2015 – CONEPE, assim como a inserção de outros colaboradores. O pedido foi aprovado, 

e novos membros foram designados para compor as Comissões Especiais através da Portaria n° 

2.449/2015 – Reitoria: Profª. Loriége Pessoa Bitencourt (Presidente); Prof. Fernando Garcez de 

Melo (Membro); Prof. Franciano Antunes; Profª. Daiane Francisca Lara (Membro) e o Técnico 

René Arnoux da Silva Campos (Membro).  

Realizamos a Iª REUNIÃO DE TRABALHO presencial no dia 23 de novembro de 2015 

(segunda-feira), nos turnos matutinos e vespertino, no Auditório Edval Reis – Cidade 

Universitária. Como pauta da reunião tínhamos: I – INFORMES GERAIS E 

APRESENTAÇÕES; II -  DEFINIÇÃO CONCEITUAL – O QUE ASSUMIREMOS COMO 

SITUAÇÃO ACADÊMICA DE EVASÃO E DE REPROVAÇÃO: 2.1 Conceituação de 

Evasão e Reprovação - a partir de documentos internos da UNEMAT,  por exemplo, 

Normatização Acadêmica; 2.2 Conceituação de Evasão e Reprovação, a partir de textos teóricos 

diversos; III – DEFINIÇÃO DO MÉTODO: 3.1 Procedimentos Metodológicos - 3.1.1 

Definição de Etapas a) Etapa 1 – Estudo e indicações de ações já realizadas; b) Etapa 2 – 

Proposição de Ações de combate à Evasão e Reprovação; 3.1.2 Definição do foco do estudo; 

a)  O que iremos estudar? -  definição de qual modalidade dos cursos de graduação que iremos 

trabalhar no primeiro momento; - o que procuraremos nos cursos de graduação de qual 
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modalidade(s); b) Que dados que temos? c) Precisamos de outros dados? Quais instrumentos 

necessitaremos? 

Estavam presentes na referida reunião: Prof. Loriége (Cáceres), Prof. Luiz Chiregatto 

(Cáceres), Prof. José Leonildo (Nova Mutum) e Técnico Reginaldo (Sinop), além dos 

colaboradores Daiane (Colíder), Fernando (PROEG) e Franciano (PROEG). 

Desta reunião tivemos os seguintes encaminhamentos: 

 - Solicitação de dados para a Diretoria Administrativa de Tecnologia da 

Informação DATI (Responsáveis Loriége e Franciano) dos dados alojados no 

Sistema Aberto de Gestão Unificada - SAGU do período de 2013/1 a 2015/1  de 

todos os cursos de graduação (Licenciaturas e Bacharelados) dos 13 campi da 

UNEMAT, da seguinte forma: n° de alunos matriculados por curso e semestre 

letivo;  n° de alunos matriculados por disciplina nesses cursos e semestre letivo; 

n° de alunos matriculados por disciplina nesses cursos e semestre letivo 

aprovados; n° de alunos matriculados por disciplina nesses cursos e semestre 

letivo reprovados;  n° de alunos reprovados por falta; n° de alunos reprovados 

por nota. Desses dados obtivemos através da PROEG (Prof. Fernando) - N° de 

Alunos Matriculados por disciplinas nestes cursos e semestre letivo; N° de 

Alunos Matriculados Aprovados por disciplinas nestes cursos; N° de Alunos 

Matriculados Reprovados por disciplinas nestes cursos e semestre letivo.  

 - Na mesma reunião decidimos fazer uma pesquisa piloto. Optamos em trabalhar 

primeiramente com a REPROVAÇÃO nos cursos de graduação de um Campus 

Universitário, elegendo o Campus de Cáceres como foco por ser o maior em 

número de cursos e alunos. 

 

 

 II. Sobre os parâmetros e a metodologia de trabalho 

 

Fez parte de nossas preocupações, enquanto membros da Comissão Temporária para um 

Estudo e Proposição de Ações de combater à Evasão e Reprovação no ensino de graduação da 

UNEMAT, definir os parâmetros de abrangência e uma metodologia de trabalho que fosse mais 

adequada para tal.  

Quanto aos parâmetros de abrangência, fizemos uma discussão quanto aos limites do 

trabalho dessa comissão. Tomamos por decisão fazer o recorte preliminar sobre a 
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REPROVAÇÃO em um dos Campi da UNEMAT, o de Cáceres, para a realização do estudo, 

procurando visualizar: 

 Entre os cursos de graduação do Campus Universitário de Cáceres: Agronomia, 

Ciências Biológicas, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Educação 

Física, Enfermagem, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia, como é o 

comportamento em relação aos alunos matriculados por disciplina e sua reprovação, 

identificando os índices de reprovação nas disciplinas por semestre letivo, do período 

de 2013/1 a 2015/1. 

 

Para isso dividimos o trabalho a ser realizado por membros da comissão, ficando distribuído 

da seguinte forma: 

Cursos Responsabilidade 

Agronomia Reginaldo 

Ciências Biológicas Luiz Chiregatto 

Ciências da Computação Franciano 

Ciências Contábeis Jurandir (Bolsista) - Franciano 

Direito Daiane 

Educação Física Fernando 

Enfermagem Técnico René  

Geografia Daiane 

História José Leonildo Lima 

Letras  Reginaldo 

Matemática  Loriége 

  

Na reunião do dia 23/11/2015 fizemos várias discussões para chegar nessa distribuição 

em que cada membro da comissão levou os dados na forma de planilhas do Excel, dos cursos 

de graduação que se tornou responsável por sistematizar. Marcamos o retorno desse trabalho 

para o dia 18/12/2015 por e-mail para ver o que poderíamos encaminhar posteriormente. A 

maioria dos membros da comissão, por motivos diversos em que predominou a falta de tempo 

para a realização do trabalho. não enviaram os dados, exceto o Prof. José Leonildo Lima.  

Em fevereiro de 2016, recebemos novamente os dados do Curso de História, realizado 

pelo Prof. José Leonildo, em quadros separados por semestre letivo e distribuídos em 

colunas, da seguinte forma, em arquivos diferentes: 

 

Disciplinas N° de Alunos 

Matriculados 

N° de Alunos 

Aprovados 

N° de Alunos 

Reprovados 

Índice de 

Reprovação % 
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 Depois de algumas tentativas por e-mails, os dados começaram a ser encaminhados em 

planilhas eletrônicas (Excel), também em arquivos separados por semestres letivos, levando a 

presidenta da comissão que estava recebendo todos os dados a solicitar a compilação em uma 

única planilha eletrônica de todos os dados para tentarmos visualizar o contexto de estudo, 

conforme exemplo: 

 

 

 

 Após esse encaminhamento feito pela Profª. Loriége, com arquivo modelo enviado por 

e-mail, os demais membros da comissão refizeram seus trabalhos os quais alguns foram 

encaminhados por e-mail: 

Cursos Responsabilidade Data do 1° 

Envio 

Data do 2° 

Envio 

Agronomia Reginaldo 03/03/16 09/03/16 

Ciências Biológicas Luiz Chiregatto/Franciano Visualizei na reunião 10/03 – 

enviou por e-mail no mesmo dia a 

tarde 

Ciências da Computação Franciano/Luiz Chiregatto Visualizei na reunião 10/03 – 

enviou por e-mail no mesmo dia a 

tarde 

Ciências Contábeis Jurandir (Bolsista) - Franciano Na reunião não tínhamos pronto – 

redirecionando para Franciano fazer 

Direito Daiane 09/03/16  

Educação Física Fernando 15/02/2016 04/03/2016 

Enfermagem Técnico René – Franciano – 

Luiz Chiregatto 

 10/03/2016 – a 

tarde por e-mail 
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Geografia Daiane 09/03/16  

História José Leonildo Lima 18/02/16  

Letras  Reginaldo 03/03/16 09/03/16 

Matemática  Loriége 05/03/16  

 

Realizamos a II Reunião de Trabalho Presencial no dia 10/03/2016, em que estavam 

presentes: Loriége, Luiz Chiregatto, Franciano, Fernando e virtualmente Daiane. 

Com as planilhas em mãos de alguns cursos e com auxílio dos professores Franciano e 

Daiane, da área da computação, fizemos coletivamente o exercício teste de categorizar os dados 

da seguinte forma: 

a) A partir da tabulação de dados feita pelos membros da comissão presentes na reunião 

e das tabulações feitas pelos demais membros, categorizamos em intervalos com 

respectivas cores:  

Intervalo (%) Cores das 

Categoria 

Título das Categorias 

0 – 29,99 Verde Normal 

30 – 49,99 Amarelo Estado de Alerta Inicial 

50 – 79,99 Cinza Alerta 

80 - 100 Vermelho Preocupante 

 

Depois de programar os intervalos de coluna em coluna, por semestre letivo, as cores 

irão aparecer – destacando as disciplinas que estão nas faixas (categorias) programadas. 

Com a tabela pronta por curso – por curso de forma sintetizada – elencar as disciplinas 

da categoria vermelha – Preocupante (80 – 100) – destacando também os casos em que observar 

que há uma reincidência e crescimento no índice de reprovação. É importante que essas 

disciplinas sejam elencadas com o semestre letivo. 

O arquivo em Word, com as disciplinas da categoria vermelha e as que há crescimento 

no índice de reprovação, devia ter sido enviado para Loriége até segunda-feira (14/03/2016), 

de preferência pela manhã. 

O arquivo em Excel, as tabelas por curso, assim como sugestões de como apresentar os 

dados e conclusões, devem ser enviados para Loriége até quarta-feira (16/03/2016), para 

elaborarmos as formas de apresentar os resultados da comissão.  

 

 

IV. Sobre os resultados parciais quanto ao levantamento de dados  
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 Segue em anexo as planilhas que conseguimos elaborar e na I Sessão Ordinária do 

Conepe estaremos apresentando os resultados de forma sistematizada. 

 

Certos de contar com a compreensão e o apoio dos conselheiros, submetemos o pleito e 

nos colocamos à disposição para esclarecimentos.  

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Loriége Pessoa Bitencourt (Presidente) 

Luiz Chiregatto 

José Leonildo Lima 

Reginaldo Lopes de Alencar 

Tamires Garcia de Oliveira 

Fernando Garcez de Melo 

Franciano Antunes 

Daiany Francisca Lara 

Rêne Arnoux da Silva Campos 

 

 

 

 

 

A/C  

Conselheiros do CONEPE 
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