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RESUMO

As Instituições de Ensino Superior tem enfrentado nos últimos anos o fenômeno da evasão, considerado um dos maiores problemas do ensino superior brasileiro. 

É um fenômeno complexo, objeto de vários estudos, tem revelado vários problemas relacionados a essa evasão.

A evasão é conceituada como a saída definitiva do curso de origem sem conclusão, ou a diferença entre ingressantes e concluintes, após uma geração completa.

As Instituições de Ensino Superior (IES), tanto públicas como privadas, tem enfrentado vários problemas em relação a evasão desses estudantes, perdendo receita na área

econômica, em relação ao quadro de professores e funcionários, e também em relação aos gastos com espaço físico e materiais.

A investigação sobre a evasão escolar nos últimos 10 anos no Brasil se faz imprescindível para pontuar os principais problemas enfrentados pelas instituições públicas e privadas

do ensino superior.

O presente trabalho sobre a evasão escolar no ensino superior nos últimos 10 anos no Brasil destaca os principais problemas que vem ser causados nas instituições de ensino

relativos a essa evasão, sendo feito através de pesquisa bibliográfica.

Na metodologia serão estudados sites específicos, com estudos relacionados ao tema, tais como o Scielo, também dados com resultados das pesquisas relatados nos institutos

de pesquisa, como o INEP, entre outros, será desenvolvido com base em material já elaborado, constituído principalmente de artigos científicos e institutos de pesquisa.

Nos resultados e discussão serão abordados os temas dos problemas que afligem as instituições de ensino em geral e a busca de suas causas que tem sido objeto de muitos

trabalhos e pesquisas educacionais, neste item é frisado que a evasão é um problema complexo e implica na discussão e avaliação das mais diversas causas que envolvem

desde questões financeiras até a insatisfação pessoal do estudante, também é demonstrado que outras pesquisas sobre evasão apresentam duas faces distintas, quais sejam, o

resultado da decisão do estudante ou de uma combinação de fatores sociais, econômicos e pessoais, quer seja a necessidade precoce de ingresso do estudante no mercado de

trabalho, ou as dificuldades encontradas em razão das condições desfavoráveis de currículo escolar, professores e organização da escola.

Assim, a investigação sobre a evasão escolar nos últimos 10 anos no Brasil se faz imprescindível para pontuar os principais problemas enfrentados pelas instituições públicas e

privadas do ensino superior.

Nos últimos anos, as Instituições de Ensino Superior vêm-se deparando com o fenômeno da evasão, considerado um dos maiores problemas do ensino superior brasileiro.

O problema da evasão escolar é presente, sério e causa enormes prejuízos para as Instituições de Ensino Superior, tanto as privadas, que tem suas receitas afetadas, quanto as

públicas, que vê os recursos públicos se esvaindo juntamente com os estudantes.

A evasão de estudantes é um fenômeno complexo, comum às instituições universitárias em todo Brasil. Nos últimos anos, esse tema tem sido objeto de vários estudos e análises,

buscando através desses, as causas de maior evasão desses estudantes.

As Instituições de Ensino Superior (IES), tanto públicas como privadas, tem enfrentado vários problemas em relação a evasão desses estudantes, perdendo receita na área

econômica, em relação ao quadro de professores e funcionários, e também em relação aos gastos com espaço físico e materiais.

No caso de uma instituição de ensino superior privada, o vínculo do estudante gera uma receita previsível determinada pelo valor do curso que ele está realizando. Sendo assim,

o estudante que evade acarreta uma perda irrecuperável de receita. Na instituição de ensino superior pública, a evasão do estudante acarreta a perda de investimentos do Estado

na referida instituição, acarretando assim perda de projetos que estariam sendo desenvolvidos por esses estudantes.

Portanto, a investigação sobre a evasão escolar nos últimos 10 anos no Brasil se faz imprescindível para pontuar os principais problemas enfrentados pelas instituições públicas e

privadas do ensino superior.

Assim, o objetivo do presente artigo é analisar a evasão escolar no ensino superior no Brasil nos últimos 10 anos.
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