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RESUMO 

 

 

O trabalho objetiva fazer um diagnóstico, investigando quais são os fatores que estão mais 

associados à evasão de alunos, na UFRN. A Análise de Correspondência, uma apropriada 

metodologia estatística multivariada, foi usada no estudo. Os resultados mostram uma evasão 

de 19,4% dos alunos, ou seja, 6.379 evadidos entre os 32.879 alunos ingressantes na UFRN 

entre 2000 e 2008. Dentre os evadidos, 57,9% abandonaram o curso, ou seja, não 

estabeleceram vínculo (matrícula ou trancamento) com a UFRN por um período letivo, 

conforme o Art. 179 combinado com o Art. 293 da Resolução nº 103/2006 - CONSEPE, de 

19/09/2006.  

 

Palavras-chave: UFRN, evasão, Análise de Correspondência.  
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ABSTRACT 

 

 

The work aims to make a diagnosis, investigating the factors that are most associated with 

the dropouts, at UFRN. The Correspondence Analysis, an appropriated multivariate statistical 

method, was used in the study. The results show a dropout of 19.4% of the students, that is, 

6,379 dropouts among all the 32,879 students who entered UFRN between 2000 and 2008. 

Amongst the dropouts, 57.9% abandoned the course, that is, did not establish any link 

(registration or canceling) with UFRN, for an entire school year, according to Article 179 

combined with Article 293 of Resolution No. 103/2006 - CONSEPE of 19/09/2006. 

 

Keywords: UFRN, dropout, correspondence analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

 

 CCSA Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

 CCHLA Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

 CT Centro de Tecnologia 

 CCET Centro de Ciências Exatas e da Terra 

 CB Centro de Biociências 

 CCS Centro de Ciências da Saúde 

 CERES Centro de Ensino Superior do Seridó 

 IRA Índice de Rendimento Acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 08 

2 OBJETIVOS 09 

3 METODOLOGIA 10 

3.1 ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA 10 

3.1.1 Formulação matemática 11 

3.1.2 Decomposição em coordenadas principais 12 

3.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 13 

3.3 PONTOS SUPLEMENTARES 13 

3.4 ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS 14 

3.5 TESTE QUI-QUADRADO 16 

4 RESULTADOS 17 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 71 

 REFERÊNCIAS 72 

 ANEXOS 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

1. INTRODUÇÃO 

 

O diagnóstico da evasão de alunos no âmbito acadêmico proporciona a identificação de 

suas causas, o que permite a elaboração de medidas que possam ser tomadas por parte da 

administração acadêmica para que a sua incidência seja diminuída.  

A aplicação de técnicas estatísticas multivariadas, como Análise de Correspondência e 

Análise de Agrupamentos, possibilitam uma análise dos dados de forma que se possa obter o 

diagnóstico desejado.  

As análises das variáveis de interesse (usadas para o diagnóstico da evasão) são feitas em 

relação à situação de matrícula em que o aluno se encontra na UFRN – incluindo o motivo da 

evasão, ou seja, em relação ao status atual do aluno no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas – SIGAA, referente à sua condição de matrícula combinado com o 

motivo pelo qual houve a evasão, quando for esse o caso. 

Essa variável (denominada aqui “Situação na Pesquisa”) possui as seguintes categorias:  

 ATIVO: Caracteriza o aluno que está dentro do prazo esperado de conclusão de 

curso (usada como categoria suplementar na Análise de Correspondência); 

 ATIVO_ATRASADO: Caracteriza o aluno que ultrapassou, em dois anos ou mais, 

o prazo médio de conclusão de curso, mas continua como aluno ativo na UFRN; 

 CANC_ABANDONO: Caracteriza o aluno cuja matrícula da UFRN foi cancelada 

por motivo de abandono do curso, ou seja, o aluno não estabelece vínculo 

(matrícula ou trancamento) com a UFRN por um período letivo, conforme o Art. 

179 combinado com o Art. 293 da Resolução nº 103/2006 - CONSEPE, de 

19/09/2006; 

 CANC_NOVO_VEST: Caracteriza o aluno cuja matrícula da UFRN foi cancelada 

por que o mesmo optou por fazer um novo vestibular; 

 CANC_PRAZO: Caracteriza o aluno cuja matrícula da UFRN foi cancelada por 

que o mesmo excedeu o prazo de conclusão do curso; 

 CANC_TRANSF: Caracteriza o aluno cuja matrícula da UFRN foi cancelada por 

motivo de transferência; 

 CANCELADO_OUTRO: Caracteriza o aluno cuja matrícula da UFRN foi 

cancelada por um motivo diferente dos citados acima; 

 CONCLUÍDO: Caracteriza o aluno que concluiu o curso; 

 TRANCADO: Caracteriza o aluno que trancou o curso. 
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Os dados utilizados no estudo são referentes aos alunos que ingressaram na UFRN no 

período entre 2000 e 2008. 

 

2. OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem como objetivo fazer um diagnóstico da evasão dos alunos que 

ingressaram na UFRN entre 2000 e 2008 com base no conjunto de dados fornecidos pela 

COMPERVE e pelo SIGAA, investigando quais são os fatores que estão mais associados à 

evasão de alunos na UFRN.  

Objetivos específicos: 

 Identificar o perfil do aluno evadido; 

 Identificar em quais áreas ocorre mais evasões; 

 Identificar a causa da evasão por parte do aluno; 

 Testar as hipóteses de associação entre variáveis. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA 

 

A Análise de Correspondência é uma técnica multivariada que permite explorar 

associações entre variáveis categóricas que geram tabelas de contingência de duas entradas ou 

tabelas de múltiplas entradas, considerando medidas de correspondência entre linhas e 

colunas. A Análise de Correspondência pode ser considerada como um caso paralelo ao da 

análise de componentes principais, porém voltada para dados categóricos, organizados em 

tabelas de contingência e não a dados contínuos. 

Segundo Mingoti (2005), os primeiros artigos que introduzem noções de Análise de 

Correspondência datam de 1933. No período de 1933 a 1960 foram publicados vários 

trabalhos, mas uma melhor formalização da metodologia foi proposta por Benzécri (1960) 

para o estudo em tabelas de contingência em linguística. 

Pode-se dizer que uma tabela de contingência , de um modo geral, é escrita da 

forma: 

Tabela 1: Tabela de contingência , escrita de um modo geral. 

Variável Y 

  1 2  q Total 

Variável X 

1 

2 

 

p 

     

     

     

     

Total       

 

em que  representa o número de elementos que pertencem à categoria  da variável  e à 

categoria  da variável . O objetivo é estudar a associação entre as variáveis  e . 

Denomina-se “massa” às frequências marginais de uma tabela de contingência. As 

massas são interpretadas como pesos para um perfil de distribuição de frequências pelas 

categorias consideradas. A Análise de Correspondência pode tomar como foco a distribuição 

de massas de linhas ou colunas, ou ambas, simultaneamente. 

Obtêm-se as frequências relativas dos dados, por linha ou coluna da tabela de 

contingência. Com isso obtêm-se o perfil de linha (Row Profile) ou o perfil de coluna 
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(Column Profile), representando o perfil das variáveis em estudo, dispostas na linha e na 

coluna. 

O centróide, que é a média dos perfis, representa as frequências marginais relativas. 

Pode ser reconhecido como ponto de equilíbrio da distribuição da massa de observações, 

como um centro gravitacional. Um ponto no gráfico, ou seja, um objeto, com massa grande, 

atrai o centróide para si com mais força do que um ponto de massa pequena. O centróide, 

sendo a média dos perfis, é também o valor esperado para perfil e poder-se-ia dizer que, por 

inércia, seria esperado que as linhas tivessem esse perfil. As distâncias entre os pontos e o 

centróide são medidas entre valores esperados e observados e, por isso, são chamados 

distâncias qui-quadrado. A média das distâncias qui-quadrado de todos os objetos em relação 

ao centróide é uma medida de inércia da distribuição dos pontos e terá valor zero quando 

todos os pontos recaírem sobre a média (centróide) e terá valor máximo igual ao número de 

dimensões originais menos 1 . 

  

 3.1.1 Formulação matemática 

 

Define-se por matriz de correspondência a matriz  de dimensão  constituída das 

proporções  A matriz  encontra-se ilustrada abaixo. 

 

 

 

A matriz de perfil das linhas é a matriz diagonal, denotada por , cujos elementos 

diagonais são . Já a matriz de perfil das colunas é a matriz diagonal, 

denotada por , cujos elementos diagonais são . 

 

 

 



 13 

 3.1.2 Decomposição em coordenadas principais  

 

De acordo com Mingoti (2005), seja  uma matriz de entradas do tipo 

. Pode-se decompor a matriz  em seus autovalores e autovetores, obtendo-se o 

resultado: 

,  

em que  é uma matriz de dimensão na qual  é o posto da matriz  

dado por ,  é uma matriz de dimensão ,  e  são 

matrizes ortogonais e  é a matriz de dimensão  contendo os valores da matriz  

ordenados em ordem decrescente. A matriz  contém os autovetores da matriz , e a matriz 

 contém os autovetores da matriz . 

Como as linhas da matriz  podem ser escritas como combinações lineares das linhas 

da matriz  e as colunas da matriz  podem ser escritas como combinações lineares das 

colunas da matriz , então pode-se definir as coordenadas principais das linhas da matriz   

como:  

 

e as coordenadas principais das colunas da matriz   como:  

 

Assim, a matriz  pode ser escrita como função dos autovalores e das coordenadas 

principais, isto é,  

 

em que  denota a i-ésima coluna da matriz  e  denota a i-ésima coluna da matriz . 

Em termos da associação total que existe entre as variáveis X e Y, as duas primeiras 

coordenadas principais das linhas e das colunas são as mais representativas. 

A inércia total, que é a variação total existente nesse sistema, é dada por: 

 

em que  são os autovalores não nulos da diagonal da matriz , i=1,2,...,k. A proporção de 

explicação da i-ésima coordenada principal em relação à inércia total  é dada por: 
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3.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

Para representar os objetos em um espaço plano, a Análise de Correspondência terá 

que derivar um sistema de coordenadas para a projeção desses objetos, a partir de seu espaço 

multiplano original, tendo que recorrer a técnicas de redução de dimensionalidade e utilizando 

análise de componentes principais para derivar um sistema de coordenadas para projeção 

plana. O número de dimensões possíveis de ser derivadas será sempre , sendo  o 

número de categorias da variável contingenciada de menor número de categorias. 

No gráfico dos dados representados no plano através da Análise de Correspondência, 

os escores dos objetos para localização no sistema plano de coordenadas será normalizado, ou 

seja, usará uma padronização de valores com unidades abstratas de medidas. Essa 

normalização é feita por uma distribuição da inércia pelas linhas, pelas colunas, ou por ambas. 

Quando é feita por ambas, a normalização é chamada canônica. 

Por meio do valor singular, ou da inércia de cada dimensão, julga-se a pertinência de 

considerá-la para o modelo. Hair et al. (2005) sugerem que apenas dimensões com valores 

singulares superiores a 0,20 sejam consideradas para o modelo. 

A representação gráfica obtida através da Análise de Correspondência possibilita 

visualizar a distribuição das variáveis na sua relação com todas as outras. Cada categoria de 

cada variável é representada por um ponto, e as distâncias entre os pontos representam as 

relações entre as variáveis que se deseja analisar.  

 

3.3 PONTOS SUPLEMENTARES 

 

Pode acontecer, em um banco de dados que se deseja analisar, que haja linhas ou 

colunas que não sejam de interesse incluir na análise, mas que são úteis para a interpretação 

de características presentes nos dados. Qualquer linha adicional ou coluna de uma matriz de 

dados pode ser posicionada em um mapa existente, desde que o perfil desta linha ou coluna 

seja significativamente comparável à linha ou coluna existente dos perfis que geraram o 

gráfico. Todas as linhas e colunas de uma tabela específica de dados são utilizadas para 

determinar os eixos principais e, portanto, o gráfico. Os perfis mais longe da média têm mais 

influência na orientação do gráfico em direção a eles, e os perfis de massa têm um impulso 

maior no gráfico. Há situações, no entanto, quando queremos eliminar alguns pontos da fase 

inicial da análise, quando os eixos são computados enquanto continuam sendo capazes de 

inspecionar as projeções destes pontos sobre o gráfico. A maneira mais simples de pensar 
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nesses pontos é que eles têm uma posição, mas nenhuma massa de todo, de modo que sua 

contribuição para a inércia é zero. Esses pontos com inércia zero são chamados pontos 

suplementares, ao contrário dos habituais pontos ativos que têm massa positiva. Como os 

pontos suplementares têm massa zero, eles também têm zero de inércia e não contribuem para 

as inércias principais. Em outras palavras, suas contribuições são zero absoluto. Na 

representação gráfica, os pontos suplementares possuem símbolos diferentes dos pontos 

ativos. 

 

3.4 ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS 

 

Com o objetivo de simplificar o número de cursos a serem analisados em relação à 

situação em que o aluno se encontra perante o curso na Análise de Correspondência, optou-se 

por fazer uma análise de agrupamentos para formar grupos de cursos semelhantes entre si em 

relação à distância entre eles no gráfico da Análise de Correspondência. 

“A análise de agrupamentos, também conhecida como análise de conglomerados, 

classificação ou cluster, tem como objetivo dividir os elementos da amostra, ou população, 

em grupos, de forma que os elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam similares entre 

si com respeito às variáveis (características) que neles foram medidas, e os elementos em 

grupos diferentes sejam heterogêneos em relação a estas mesmas características.” (MINGOTI, 

2005, p.155). Segundo Hair et al.(2005) a análise de agrupamentos é usada principalmente 

como uma técnica exploratória e pode ser caracterizada como descritiva e não-inferencial. 

Para medir a similaridade entre os cursos para que se possa proceder ao agrupamento 

dos mesmos utilizou-se a distância euclidiana. De acordo com Mingoti (2005) a distância 

euclidiana entre dois elementos  e ,  é definida por: 

 

Na distância euclidiana os dois elementos amostrais são comparados em cada variável 

pertencente ao vetor de observações. 

A técnica utilizada para a construção dos agrupamentos foi a técnica hierárquica 

aglomerativa, em que no início do processo de agrupamento cada curso é considerado como 

sendo um conglomerado isolado e a cada passo do algoritmo os cursos vão se agrupando 

formando novos conglomerados até que todos os cursos estejam em um único grupo. Ao 

utilizar-se a técnica hierárquica aglomerativa, torna-se possível construir o gráfico 

denominado dendrograma no qual os agrupamentos formados são ilustrados. No dendrogama 
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o eixo vertical indica a distância, ou seja, o nível de similaridade (ou dissimilaridade) e no 

eixo horizontal encontram-se os elementos em estudo na ordem dos agrupamentos.  

O método hierárquico utilizado foi o método de Ward. Segundo Mingoti (2005) em 

1963, Ward propôs um método de agrupamento que tem como base principal os princípios da 

análise de variância, ou seja, o método é  fundamentado na variação entre os grupos formados 

e dentro dos grupos formados quando se passa de um estágio para o outro dentro do algoritmo 

de agrupamento. O método de Ward é apropriado apenas para variáveis quantitativas, pois 

tem como base a comparação de vetores de médias. Este método tende a combinar 

agrupamentos com um pequeno número de observações e a produzir grupos de tamanhos 

aproximadamente iguais em relação ao número de elementos. De acordo com Mingoti (2005) 

os princípios do método de Ward são: 

(i) inicialmente, cada elemento é considerado como um único conglomerado; 

(ii) a soma de quadrados é calculada dentro de cada conglomerado, a cada passo 

do algoritmo, para formar os agrupamentos. Esta soma é o quadrado da 

distância Euclidiana de cada elemento amostral pertencente ao conglomerado, 

em relação ao correspondente vetor de médias do conglomerado, isto é, 

 

em que,  é o número de elementos do conglomerado  quando se está no passo  do 

processo de agrupamento,  é o vetor de observações do j-ésimo elemento amostral que 

pertence ao i-ésimo conglomerado,  é o centóide do conglomerado  e  representa a 

soma de quadrados correspondente ao conglomerado . 

No método de Ward as comparações de conglomerados que têm tamanhos diferentes 

sofrem uma penalização representada pelo fator de ponderação . Quanto maiores forem 

os valores de  e  e a discrepância entre eles, maior será o valor do fator de penalização, 

aumentando assim, a distância entre os centróides dos conglomerados comparados. 

 Tendo formado os agrupamentos, o próximo passo consiste em definir o número de 

clusters da partição final. De acordo com Mingoti (2005), a escolha do número final de grupos 

em que o conjunto de dados deve ser repartido é subjetiva e quando o número de observações 

não for muito grande, o dendrograma poderá ser utilizado como uma ferramenta para escolher 

o número final de grupos que define a partição do conjunto de dados analisado. 
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3.5 TESTE QUI-QUADRADO  

 

O teste Qui-Quadrado é um teste utilizado em análise de dados em que o interesse é 

observar frequências em tabelas de contingência e verificar se existe associação entre os 

grupos definidos pelas variáveis. A hipótese nula a ser testada é a de que não existe 

associação entre a Situação na Pesquisa e as demais variáveis envolvidas na pesquisa. A 

estatística do teste é a seguinte: 

 

em que: 

 

 

 

 

A estatística do teste  tem distribuição Qui-Quadrado com  graus de liberdade. O 

teste Qui-Quadrado possui alguns pressupostos, dentre eles: 

 Quando o número de categorias é igual a 2  as frequências esperadas devem 

ser superiores a 5; 

 Quando , o teste Qui-Quadrado não deve ter mais de 20% das frequências 

esperadas abaixo de 5 e nenhuma freqüência esperada igual a zero; 

 

Nas análises serão apresentados os resultados do teste Qui-Quadrado para os quais o teste 

foi coerente com os pressupostos citados acima. 

 

Para realização das análises será utilizado o Software Estatístico R versão 2.9.0 e para 

elaboração do relatório foi utilizado o Microsoft Office Word 2007. 

A Análise de Correspondência Múltipla, que é uma generalização da Análise de 

Correspondência Simples, será realizada utilizando as variáveis significativas ao Teste Qui-

Quadrado e as variáveis dicotômicas, para as quais não foi possível fazer o gráfico da Análise 

de Correspondência Simples. 
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4. RESULTADOS 

 

A população considerada no estudo é referente aos alunos ingressantes na UFRN entre 

2000 e 2008. Esta população corresponde a um total de 32.879 alunos, dentre os quais 46,2% 

estão ativos, 19,4% cancelaram o curso, 33% concluíram e 1,4% deles trancaram o curso. 

Esses valores podem ser observados na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Gráfico de barras do status do aluno. 

 

A Figura 2 ilustra a situação do aluno na pesquisa, considerando todos os alunos que 

ingressaram na UFRN no período entre os anos de 2000 a 2008. 
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Figura 2: Gráfico de barras da situação do aluno na pesquisa. 

 

Pode-se observar na figura 2 que, dentre todos os alunos que ingressaram na UFRN no 

período entre os anos de 200 a 2008, 44,1% deles estão ativos, 2,1% deles estão atrasados, 

11,2% cancelaram o curso por motivo de abandono, 4,8% cancelaram o curso por um novo 

vestibular, 0,6% por decurso de prazo, 1,1% cancelaram o curso por motivo de transferência, 

1,7% cancelaram o curso por outro motivo, 33% concluíram o curso e 1,4% trancaram. 

  

Todas as análises a seguir foram realizadas sem considerar a categoria “Aluno Ativo” (não 

atrasado no curso), visto que são alunos que não têm uma definição concreta a respeito da sua 

situação final, tal como evasão ou conclusão do curso. Por outro lado, entende-se que o aluno 

caracterizado como “Ativo Atrasado” tem uma tendência a abandonar o curso ou ter o 

programa cancelado por decurso de prazo.  

 Toda a análise foi realizada considerando as categorias da variável “Situação na Pesquisa” 

como sub-populações e os percentuais, que caracterizam o perfil em análise, foram obtidos 

para o conjunto de alunos dentro da sub-população correspondente. 

 A Figura 3 consiste num gráfico de barras que mostra a porcentagem dos alunos do sexo 

masculino e feminino que pertencem às categorias consideradas na pesquisa. O resultado 

Perfil Médio é referente ao total dos alunos que ingressaram entre 2000 e 2008 na UFRN 

(excluindo-se os alunos da categoria ATIVO), utilizado a fim de caracterizar o perfil quanto 
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ao Sexo sem levar em conta a Situação na Pesquisa. Os demais percentuais referem-se ao 

perfil quanto ao Sexo dentro de cada sub-população – categoria: ATIVO ATRASADO, 

CANC_ABANDONO, etc. A comparação entre esses percentuais (apresentados lado a lado 

no gráfico) revela que perfil de Sexo se destaca dentro dessas sub-populações, ressaltando-se 

os que mais se diferenciam em relação ao Perfil Médio. Os valores exatos dos percentuais 

apresentados nos gráficos de barras estão dispostos em tabelas no Anexo deste trabalho.  

 

 

Figura 3: Situação do aluno na pesquisa segundo o sexo. 

 

 Para o gráfico da Figura 3 observa-se que dentre os alunos que concluíram o curso, as 

mulheres se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual 55,6%. Já dentre os 

alunos que cancelaram o curso por um novo vestibular, os homens se destacam em relação ao 

Perfil Médio, com um percentual de 68,5%. 

 

 A Figura 4 mostra a porcentagem dos alunos que ingressaram nos cursos da UFRN entre 

2000 e 2008 através da primeira opção e da segunda opção, que pertencem às categorias 

consideradas na pesquisa. 
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Figura 4: Situação do aluno na pesquisa segundo a opção de acesso. 

 

 Observa-se que dos alunos que cancelaram o curso por um novo vestibular, os que 

ingressaram através da segunda opção se destacam em relação ao Perfil Médio, com um 

percentual de 2,2%. 

 

 A Figura 5 mostra a porcentagem dos alunos que foram isentos da taxa de inscrição do 

vestibular e os que não foram isentos em relação às categorias consideradas na pesquisa. 
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Figura 5: Situação do aluno na pesquisa segundo a variável Isenção. 

 

 Observa-se na Figura 5 que dentre os alunos que trancaram o curso, os alunos que foram 

isentos da taxa de inscrição do vestibular se destacam em relação ao Perfil Médio, com um 

percentual de 16%. Dos que cancelaram o curso por motivo de transferência, os alunos que 

não foram isentos da taxa do vestibular se destacam em relação ao Perfil Médio, com um 

percentual de 97%.   

 

 A Figura 6 ilustra o gráfico da Análise de Correspondência entre a variável “Curso” e a 

situação do aluno na pesquisa.  
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Figura 6: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo a variável Curso. 

 

 Na Figura 6 observa-se uma forte aglomeração de pontos devido ao número de cursos 

oferecidos pela UFRN, dificultando a análise a partir do gráfico. O gráfico acima representa 

72,5% da dimensionalidade total, ou seja, explica 72,5% da inércia total. Uma solução para 

melhorar a análise consiste em agrupar os cursos em relação à proximidade destes no gráfico 

da Figura 6. Para realizar o agrupamento dos cursos foi utilizada a Análise de Cluster. O 

dendrograma obtido a partir desta análise está ilustrado na Figura 7. 
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Figura 7: Dendrograma utilizado para o agrupamento dos cursos. 

 

 O dendrograma ilustrado na Figura 7 sugere o agrupamento dos cursos em seis grupos, em 

que os cursos pertencentes a estes cursos são homogêneos entre si, ou seja, estavam 

graficamente próximos no gráfico da Análise de Correspondência ilustrado na Figura 6 e os 

grupos formados são heterogêneos entre si. Com esses grupos formados é possível fazer a 

Análise de Correspondência para verificar a associação entre os cursos e a situação que o 

aluno se encontra. O gráfico da Análise de Correspondência está ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo os grupos de cursos. 

 

 Na Figura 8, o gráfico de Análise de Correspondência criado com o objetivo de melhorar 

a análise da situação do aluno em relação ao curso que ele pertence, representa 84,4% da 

dimensionalidade total dos dados, ou seja, ao agrupar os cursos verifica-se que há um 

aumento da porcentagem da inércia total explicada pela dimensão. O gráfico da Análise de 

Correspondência indica que existe correspondência entre os alunos que concluem o curso e o 

Grupo 5, entre os que cancelam o curso por motivo de transferência e o Grupo 2, como 

também entre os que trancam o curso e o Grupo 6. Os grupos formados através da análise de 

cluster e os receptivos cursos pertencentes aos grupos estão dispostos na Tabela 1. 

  

Tabela : Agrupamento dos cursos obtido utilizando análise de cluster. 

Grupo 1 

Ciências Biológicas (L) (D) 

Educação Física (B) (N) 

Grupo 2 

Direito (B) (TN) - Caicó 

Ciências Biológicas (B) (D) 

Zootecnia (F) (MT) 

Grupo 3 

História (B) (M) 

História (L) (N) 
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Ecologia (B) (D) 

História (L) (M) 

Estatística (F) (M) 

Educação Artística - Artes Cênicas (L) (M) 

Educação Artística - Artes Plásticas (L) (M) 

Ciências Contábeis (B) (N) 

Física (L) (N) 

Letras - Língua Portuguesa (L) (N) 

Comunicação Social - Radialismo (B) (D) 

Turismo (B) (T) 

Física (B) (MT) 

Matemática (B) (MT) 

Letras - Língua Francesa (L) (M) 

Química (L) (D) 

Filosofia (B) (N) 

Comunicação Social - Radialismo (B) (N) 

Música (L) (N) 

Grupo 4 

Geologia (F) (MT) 

Ciências Econômicas (B) (N) 

Ciências Sociais (B) (M) 

Ciências Sociais (L) (N) 

Química (L) (N) 

Educação Artística - Desenho (L) (N) 

Ciências Biológicas (B/L) (MT) 

Música (B) (MT) 

Geografia (B) (M) 

Química (B) (D) 

Ciências Econômicas (B) (M) 

História (B/L) (N) 

Geografia (L) (N) 

História (B/L) (M) 

Grupo 5 

Engenharia de Produção (F) (TN) 

Serviço Social (F) (D) 

Ciências Biológicas (L) (N) 

Educação Física (L) (MT) 

Aqüicultura (B) (MT) 

Matemática (L) (MT) 

Medicina (F) (MTN) 

Letras (L) (TN) - Currais Novos 

Enfermagem e Obstetrícia (F) (MT) 

Odontologia (F) (MT) 

Farmácia (F) (MT) 

Geografia (L) (MT) - Caicó 

Psicologia (F) (MT) 
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História (B/L) (MT) - Caicó 

Administração (B) (TN) - Currais Novos 

Biblioteconomia (B) (T) 

Administração (B) (N) 

Pedagogia (L) (MT) - Caicó 

Pedagogia (L) (T) 

Ciências Contábeis (B) (M) 

Educação Física (L) (TN) 

Comunicação Social - Jornalismo (B) (D) 

Educação Física (L) (N) 

Arquitetura e Urbanismo (F) (MTN) 

Nutrição (F) (MT) 

Engenharia Civil (F) (MTN) 

Administração (B) (M) 

Comunicação Social - Jornalismo (B) (N) 

Pedagogia (L) (N) 

Direito (B) (M) 

Direito (B) (N) 

Grupo 6 

Ciências Sociais (B/L) (N) 

Ciência da Computação (B) (MT) 

Matemática (L) (N) 

Ciências Sociais (B/L) (M) 

Engenharia Mecânica (F) (MTN) 

Engenharia de Computação (F) (MTN) 

Engenharia Química (F) (MTN) 

Biomedicina (B) (MTN) 

Fisioterapia (F) (MT) 

Filosofia (L) (N) 

Ciências Contábeis (B) (MN) - Caicó 

Engenharia Elétrica (F) (MTN) 

Engenharia de Materiais (F) (MT) 

Engenharia Têxtil (F) (TN) 

Letras - Língua Portuguesa (L) (M) 

Letras - Língua Inglesa (L) (M) 

Matemática (L) (MN) - Caicó 

 

  O gráfico ilustrado na Figura 9 complementa os comentários feitos para o gráfico da 

Análise de Correspondência considerando os grupos de cursos e a situação do aluno.  
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Figura 9: Situação do aluno na pesquisa segundo os grupos de cursos. 

 

 Dos alunos que cancelaram o curso por motivo de transferência, o Grupo 2 se destaca em 

relação ao Perfil Médio, com um percentual de 14,9%. Dos alunos que cancelaram o curso 

por motivo de abandono, o Grupo 3 se destaca em relação ao Perfil Médio com um percentual 

de 28,6%. Dos alunos que cancelaram o curso por decurso de prazo, o Grupo 4 se destaca em 

relação ao Perfil Médio com um percentual de 52,4%. Dos alunos que concluem o curso, o 

Grupo 5 se destaca em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 57,9%. Dos alunos que 

ultrapassaram o tempo médio de conclusão do curso, o Grupo 6 se destaca em relação ao 

Perfil Médio, com um percentual de 32,8%. 

 

 A Figura 10 ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo 

as áreas dos cursos da UFRN. O gráfico da Análise de Correspondência em duas dimensões 

representa 91,4% da dimensionalidade total dos dados. A estatística Qui-Quadrado ( ) é 

igual a 1755,2 com 32 graus de liberdade e o valor-p é aproximadamente 0, portanto, para um 

nível de significância de 1% rejeita-se a hipótese nula de que não existe associação entre a  

situação do aluno na pesquisa e as áreas dos cursos da UFRN. 
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Figura 10: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo as áreas dos cursos da 

UFRN. 

 

 O gráfico da Figura 10 indica que há correspondência entre os alunos que concluem e os 

alunos que pertencem às áreas Humanística II e Biomédica. Percebe-se também 

correspondência entre os alunos que cancelaram por abandono ou por outro motivo e os que 

pertencem às áreas Humanística I e Tecnológica II.  

A Figura 11 complementa as análises feitas a partir do gráfico da Figura 10.  
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Figura 11: Situação do aluno na pesquisa segundo as áreas dos cursos da UFRN. 

 

 Dentre os alunos que concluíram o curso, a área de Humanística II se destaca do Perfil 

Médio, com um percentual de 35%. Dos alunos que cancelaram por decurso de prazo e 

trancaram o curso, a área Humanística I se destaca do Perfil Médio, com um percentual de 

23% e 22,6%, respectivamente. Dos alunos que estão atrasados no curso, cancelaram o curso 

por abandono ou por um novo vestibular, a área Tecnológica II se destaca do Perfil Médio, 

com um percentual de 45,7%, 35,6% e 44,2%, respectivamente.  

 

 A Figura 12 ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo 

os Centros da UFRN. O gráfico da Análise de Correspondência em duas dimensões representa 

92,4% da dimensionalidade total dos dados. A estatística Qui-Quadrado ( ) é igual a 2058,7 

com 48 graus de liberdade e o valor-p é aproximadamente 0, portanto, para um nível de 

significância de 1% rejeita-se a hipótese nula de que não existe associação entre a  situação do 

aluno na pesquisa e os Centros da UFRN. 
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Figura 12: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo os Centros da UFRN. 

 

 O gráfico da Figura 12 indica que há correspondência entre os alunos que estão ativos no 

curso, porém atrasados, e os alunos que pertencem ao CCET, como também percebe-se a 

correspondência existente entre os que cancelam o curso por motivo de transferência e por um 

novo vestibular e os alunos pertencentes ao CT. Os Centros CCSA, CERES e CCS 

correspondem aos alunos que mais concluem o curso.  

A Figura 13 complementa as análises feitas a partir do gráfico da Análise de 

Correspondência ilustrado na Figura 12.  
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Figura 13: Situação do aluno na pesquisa segundo os Centros da UFRN. 

 

 Dentre os alunos que cancelam o curso por motivo de transferência, o CT se destaca do 

Perfil Médio, com um percentual de 24,9%. Dos alunos que cancelaram o curso por motivo de 

abandono, cancelam o curso por um novo vestibular e por decurso de prazo, o CCET se 

destaca em relação ao perfil médio com um percentual de 21,8%, 23% e 24,1%, 

respectivamente.  

 

 A Figura 14 ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo 

o IRA. O gráfico da Análise de Correspondência em duas dimensões representa 99,8% da 

dimensionalidade total dos dados. A estatística Qui-Quadrado ( ) é igual a 12957 com 40 

graus de liberdade e o valor-p é aproximadamente 0, portanto, para um nível de significância 

de 1% rejeita-se a hipótese nula de que não existe associação entre a situação do aluno na 

pesquisa e o IRA dos alunos. 
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Figura 14: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo o IRA. 

 

 Pode-se verificar na Figura 14 que há correspondência entre o fato do aluno ter cancelado 

o curso por abandono, outro motivo ou por decurso de prazo e os alunos que possuem Índice 

de Rendimento Acadêmico (IRA) menor do que 5. Os alunos que encontram-se atrasados no 

curso possuem IRA no intervalo entre 5 e 6 e verifica-se também a correspondência entre os 

que concluem o curso e possuem IRA alto.  

A Figura 15 complementa as análises feitas a partir do gráfico da figura anterior.  
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Figura 15: Situação do aluno na pesquisa segundo o IRA. 

 

De acordo com o gráfico da Figura 15, dentre os alunos que cancelaram o curso por 

abandono, decurso de prazo ou outro motivo, os alunos que possuem IRA menor do que 5 se 

destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 57%, 56% e 55,9%, 

respectivamente. Já dentre os alunos que concluíram o curso, os que possuem IRA entre 8 e 9 

se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 52,5%.  

 

A Figura 16 ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo 

o estado civil do aluno. O gráfico da Análise de Correspondência em duas dimensões 

representa 100% da dimensionalidade total dos dados.  
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Figura 16: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo o estado civil. 

 

Observa-se na Figura 16 que há uma correspondência entre os alunos que cancelaram o 

curso por motivo de transferência e os que são casados. 

 

Figura 17: Situação do aluno na pesquisa segundo o estado civil do aluno. 
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Na Figura 17 pode-se observar que, como verificado no gráfico da Análise de 

Correspondência, dos alunos que cancelaram o curso por motivo de transferência, os alunos 

que são casados se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 15,9%.  

 

A Figura 18 ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo 

o estado que o aluno concluiu o Ensino Médio. O gráfico da Análise de Correspondência em 

duas dimensões representa 97,7% da dimensionalidade total dos dados.  

 

 

Figura 18: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo o estado onde o aluno 

concluiu o Ensino Médio. 

 

 Observa-se na Figura 18 a correspondência existente entre o cancelamento do curso por 

transferência e os alunos que concluíram o Ensino Médio nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. 

Pode-se perceber isso também no gráfico de barras ilustrado na Figura 19 em que dos que 

cancelaram o curso por motivo de transferência, os alunos que concluíram o Ensino Médio na 

Região Sudeste se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 12,8%.  
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Figura 19: Situação do aluno na pesquisa segundo o estado onde o aluno concluiu o Ensino Médio. 

 

 

 Para a variável “Estado onde concluiu o Ensino Médio” as categorias seguem os rótulos 

especificados abaixo: 

 OP – Outro País; 

 R1 – Região Centro-Oeste; 

 R2 – Região Nordeste; 

 R3 – Região Norte; 

 R4 – Região Sudeste; 

 R5 – Região Sul; 

 RN – Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

A Figura 20 ilustra a Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa 

segundo a faixa etária do aluno. O gráfico da Análise de Correspondência em duas dimensões 

representa 96% da dimensionalidade total dos dados.  
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Figura 20: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo a faixa etária. 

 

Observa-se no gráfico acima que os alunos que concluem e cancelaram o curso por um 

novo vestibular são os alunos mais jovens correspondentes às duas primeiras faixas etárias. 

Para perceber melhor essas características pode-se observar a Figura 21. 

 

Figura 21: Situação do aluno na pesquisa segundo a faixa etária. 
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No gráfico acima verifica-se que dentre os alunos que cancelaram o curso por um novo 

vestibular, os alunos pertencentes à faixa etária de 15 a 17 anos se destacam em relação ao 

Perfil Médio, com um percentual de 24,6%. A mesma característica é observada para os 

alunos que cancelaram o curso por um novo vestibular, pertencentes à faixa etária de 18 a 19 

anos. 

 

 Na Figura 22 tem-se o gráfico de barras da situação do aluno na pesquisa segundo a 

freqüência a cursinho. As categorias da variável “Frequência a Cursinho” seguem os rótulos 

especificados abaixo: 

 Não – Não freqüentou; 

 Sim (1) – Sim, cursinho da rede particular; 

 Sim (2) – Sim, cursinho da rede pública;  

 Sim (3) – Sim, cursinho da UFRN; 

 Sim (4) – Sim, cursinho e curso de matérias isoladas;  

 Sim (5) – Sim, curso de matérias isoladas. 

 

 

Figura 22: Situação do aluno na pesquisa segundo a freqüência a cursinho. 
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 Observa-se na Figura 22 que, dos alunos que concluíram o curso, os que freqüentaram 

cursinho da rede particular se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 

58%. Já dos que cancelaram o curso por abandono, os que não freqüentaram cursinho se 

destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 53,7%.  

 

A Figura 23 ilustra a Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa 

segundo o grau de instrução da mãe. O gráfico da Análise de Correspondência em duas 

dimensões representa 78,6% da dimensionalidade total dos dados.  

 Para a variável “Grau de instrução da mãe” as categorias seguem os rótulos especificados 

abaixo: 

 i1 – Analfabeta; 

 i2 – Desconhece (ou falecida); 

 i3 – Ensino Fundamental completo; 

 i4 – Ensino Fundamental incompleto; 

 i5 – Ensino Médio completo; 

 i6 – Ensino Médio incompleto; 

 i7 – Ensino Superior completo; 

 i8 – Ensino Superior incompleto; 

 i9 – Pós-graduação. 

 

 



 41 

 

Figura 23: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo o grau de instrução da 

mãe. 

 

 

Observa-se na figura acima que há uma correspondência entre o fato do aluno ter 

concluído o curso, ter cancelado o curso por motivo de transferência e ter cancelado por um 

novo vestibular e graus de instrução mais elevados e. Já entre os alunos cancelaram o curso 

por abandono, outro motivo ou trancaram o curso observa-se correspondência entre graus de 

instrução menores. 
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Figura 24: Situação do aluno na pesquisa segundo o grau de instrução da mãe. 

 

Observa-se na Figura 24 que, dos alunos que cancelaram o curso por decurso de prazo, os 

alunos cujas mães possuem o Ensino Médio incompleto se destacam em relação ao Perfil 

Médio, com um percentual de 15%. Observa-se também que dentre os alunos que cancelam o 

curso por um novo vestibular, os alunos cujas mães possuem o Ensino Médio completo se 

destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 32,5%.  

 

 A Figura 25 ilustra a Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa 

segundo o grau de instrução do pai. O gráfico da Análise de Correspondência em duas 

dimensões representa 80,9% da dimensionalidade total dos dados. A estatística Qui-Quadrado 

( ) é igual a 355,3 com 64 graus de liberdade e o valor-p é aproximadamente 0, portanto, 

para um nível de significância de 1% rejeita-se a hipótese nula de que não existe associação 

entre a situação do aluno na pesquisa e o grau de instrução do pai. 

 Para a variável “Grau de instrução do pai”, as categorias seguem os mesmos rótulos 

especificados na análise anterior. 
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Figura 25: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo o grau de instrução do pai. 

 

 

Observa-se na Figura 25 uma forte correspondência entre o fato do aluno ter cancelado o 

curso por motivo de transferência e o pai do aluno ter pós-graduação. As considerações feitas 

para o gráfico da Análise de Correspondência para a situação do aluno na pesquisa segundo o 

grau de instrução da mãe são semelhantes para esta análise.  
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Figura 26: Situação do aluno na pesquisa segundo o grau de instrução do pai. 

 

Observa-se que dentre os alunos que cancelam o curso por motivo de decurso de prazo, os 

alunos cujos pais possuem Ensino Médio completo se destacam em relação ao Perfil Médio, 

com um percentual de 33%. Dentre os alunos que cancelam o curso por motivo de 

transferência, os alunos cujos pais possuem o ensino superior completo se destacam do Perfil 

Médio, com um percentual de 24,3%. 

 

 A Figura 27 ilustra a Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa 

segundo o meio de transporte mais utilizado. O gráfico da Análise de Correspondência em 

duas dimensões representa 100% da dimensionalidade total dos dados. A estatística Qui-

Quadrado ( ) é igual a 143,42 com 16 graus de liberdade e o valor-p é aproximadamente 0, 

portanto, para um nível de significância de 1% rejeita-se a hipótese nula de que não existe 

associação entre a situação do aluno na pesquisa e o meio de transporte mais utilizado. 
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Figura 27: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo meio de transporte mais 

utilizado. 

 

 Pode-se verificar alguma proximidade entre a situação do aluno na pesquisa segundo o 

meio de transporte mais utilizado, como por exemplo, a proximidade entre ter cancelado o 

curso por motivo de abandono e utilizar carro próprio ou da família. A porcentagem dos 

alunos em relação ao meio de transporte que mais utiliza e a situação na pesquisa encontra-se 

no gráfico ilustrado na figura seguinte. 
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Figura 28: Situação do aluno na pesquisa segundo meio de transporte mais utilizado. 

 

Dentre os alunos que cancelaram o curso por abandono e por outro motivo, os que 

utilizam o carro próprio ou da família se destacam em relação ao Perfil Médio, com um 

percentual de 30,4% e 31,5% respectivamente. Dentre os que cancelaram o curso por motivo 

de decurso de prazo e passaram do período de conclusão de curso, os alunos que utilizam o 

coletivo se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 74,2% e 73,2%, 

respectivamente. 

 

 A Figura 29 ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo 

quantas pessoas residem com o aluno. O gráfico da Análise de Correspondência em duas 

dimensões representa 89,9% da dimensionalidade total dos dados. A estatística Qui-Quadrado 

( ) é igual a 1201,2 com 40 graus de liberdade e o valor-p é aproximadamente 0, portanto, 

para um nível de significância de 1% rejeita-se a hipótese nula de que não existe associação 

entre a situação do aluno na pesquisa e quantas pessoas residem com o aluno. 
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Figura 29: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo quantas pessoas residem 

com o aluno. 

 

 

 Observa-se no gráfico da Análise de Correspondência acima que há categorias bem 

próximas como, por exemplo, os alunos que cancelaram o curso por motivo de transferência 

residem com uma pessoa e os que cancelaram por outro motivo não moram com familiares. O 

gráfico seguinte ilustra essas relações por meio de porcentagens. 
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Figura 30: Situação do aluno na pesquisa segundo quantas pessoas residem com o aluno. 

 

Dos alunos que cancelaram o curso por motivo de decurso de prazo, os que residem com 7 

pessoas ou mais se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 34,4%. Dos 

que trancaram, os alunos que  residem com 2 pessoas se destacam em relação ao Perfil Médio, 

com um percentual de 16%.  

 

 A seguir, a Figura 31 ilustra a Análise de Correspondência da situação do aluno na 

pesquisa segundo quantas vezes o aluno prestou vestibular. O gráfico da Análise de 

Correspondência em duas dimensões representa 96,2% da dimensionalidade total dos dados. 

A estatística Qui-Quadrado ( ) é igual a 121,53 com 24 graus de liberdade e o valor-p é 

aproximadamente 0, portanto, para um nível de significância de 1% rejeita-se a hipótese nula 

de que não existe associação entre a situação do aluno na pesquisa e quantas vezes o aluno 

prestou vestibular. 
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Figura 31: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo o número de vezes prestou 

vestibular. 

 

 

No gráfico da Análise de Correspondência ilustrado na Figura 31 observa-se a 

proximidade entre os alunos que concluíram o curso e ao ingressar na UFRN, haviam feito 

vestibular uma vez. Há também proximidade entre os alunos que cancelaram o curso por um 

novo vestibular e fizeram vestibular pela primeira vez. A Figura 32 ilustra as porcentagens 

das variáveis.  
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Figura 32: Situação do aluno na pesquisa segundo o número de vezes que o aluno prestou vestibular. 

 

Dos alunos que cancelaram o curso por um novo vestibular, os que fizeram o vestibular 

pela primeira vez se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 41%. Dos 

que cancelaram por decurso de prazo e por outros motivos, os que fizeram vestibular três 

vezes ou mais se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 22% e 22,4% 

respectivamente. 

 

A seguir, a Figura 33 ilustra a Análise de Correspondência da situação do aluno na 

pesquisa segundo a ocupação da mãe. O gráfico da Análise de Correspondência em duas 

dimensões representa 78,9% da dimensionalidade total dos dados.  

 As categorias da variável “ocupação da mãe” estão especificadas abaixo: 

Oc1 - Alto cargo político e administrativo, proprietário de grande empresa e 

assemelhados; 

Oc2 - Desconhece ocupação; 

Oc3 - Ocupações do lar, estudante e assemelhados; 

Oc4 - Ocupações manuais não-especializadas e assemelhados; 

Oc5 - Ocupações não-manuais de rotina, supervisor de trabalho manual; 

Oc6 - Profissional liberal, diretor ou gerente, proprietário de empresa de porte médio; 

Oc7 - Sem ocupação; 
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Oc8 - Supervisor ou inspetor de ocupações não-manuais, proprietário de pequena 

empresa. 

 

 

Figura 33: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo a ocupação da mãe. 

 

 Verifica-se no gráfico acima que existe correspondência, por exemplo, entre os que 

concluíram o curso e cancelaram o curso por motivo de transferência e a ocupação 8 

(Supervisora ou inspetora de ocupações não-manuais, proprietária de pequena empresa), entre 

os que cancelam o curso por um novo vestibular e a ocupação 6 (Profissional liberal, diretora 

ou gerente, proprietária de empresa de porte médio). 
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Figura 34: Situação do aluno na pesquisa segundo a ocupação da mãe. 

 

 Dos que concluíram o curso, os alunos cujas mães possuem ocupação correspondente à 

Oc8 (Supervisora ou inspetora de ocupações não-manuais, proprietária de pequena empresa) 

se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 27,5%. Dos alunos que 

cancelam o curso por um novo vestibular, os alunos cujas mães pertencem também a essa 

categoria (Oc8) se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 30,1%. 

 

Semelhante às análises feitas para a ocupação da mãe a Figura 35 ilustra Análise de 

Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo a ocupação do mesmo. O gráfico 

da Análise de Correspondência em duas dimensões representa 91,4% da dimensionalidade 

total dos dados.  

 As especificações das categorias da variável “ocupação do aluno” são as mesmas 

especificadas para a variável “ocupação da mãe”. 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

Figura 35: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo a ocupação do mesmo. 

 

 Neste caso, há correspondência, por exemplo, entre os alunos que concluíram o curso e os 

alunos que pertencem à categoria Oc3 (Ocupações do lar, estudante e assemelhados). Como 

também entre os alunos que trancaram o curso e os alunos que pertencem à categoria Oc7 

(Sem ocupação). 
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Figura 36: Situação do aluno na pesquisa segundo a ocupação do mesmo. 

 

Dos que concluem o curso, os alunos que possuem ocupações do lar, são estudantes ou 

assemelhados se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 65,2%. 

 

Semelhante às análises feitas para a ocupação da mãe e a ocupação do aluno, a Figura 37 

ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo a ocupação do 

pai. O gráfico da Análise de Correspondência em duas dimensões representa 76,9% da 

dimensionalidade total dos dados.  

 As especificações das categorias da variável “ocupação do aluno” são as mesmas 

especificadas para a variável “ocupação da mãe”. 
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Figura 37: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo a ocupação do pai. 

 

 Observa-se proximidade no gráfico de Análise de Correspondência, por exemplo, entre o 

aluno estar atrasado no curso e o pai ter ocupação correspondente à ocupação 1 (Alto cargo 

político e administrativo, proprietário de grande empresa e assemelhados).  

 

Figura 38: Situação do aluno na pesquisa segundo a ocupação do pai. 
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Dentre os alunos que cancelaram o curso por decurso de prazo, os alunos cujo pai tem 

ocupação de supervisor ou inspetor de ocupações não-manuais, proprietário de pequena 

empresa se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 35,5%. Dentre os 

alunos que cancelaram o curso por motivo de transferência, cujo pai tem a mesma ocupação 

(Oc8) se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 33,7%. 

 

 A Figura 39 ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo 

a participação do aluno na renda familiar. O gráfico da Análise de Correspondência em duas 

dimensões representa 98,7% da dimensionalidade total dos dados. A estatística Qui-Quadrado 

( ) é igual a 763,4 com 32 graus de liberdade e o valor-p é aproximadamente 0, portanto, 

para um nível de significância de 1% rejeita-se a hipótese nula de que não existe associação 

entre a situação do aluno na pesquisa e a participação do aluno na renda familiar. 

 As categorias da participação do aluno na renda familiar estão especificadas a seguir: 

 P1 - Não trabalha, recebe ajuda financeira da família; 

 P2 - Trabalha e contribui parcialmente para o sustento da família; 

 P3 - Trabalha e é responsável pelo sustento da família; 

 P4 - Trabalha e recebe ajuda financeira da família; 

 P5 - Trabalha, não recebe ajuda financeira da família. 
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Figura 39: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo a participação do aluno na 

renda familiar. 

 

 Observa-se no gráfico acima que há uma proximidade dos alunos que concluíram o curso 

e cancelaram o curso por um novo vestibular e dos que não trabalham e recebem ajuda 

financeira da família. A Figura 38 ilustra a porcentagem das categorias da situação do aluno 

na pesquisa segundo a participação do aluno na renda familiar.  
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Figura 40: Situação do aluno na pesquisa segundo a participação do aluno na renda familiar. 

 

Dentre os alunos que cancelaram o curso por um novo vestibular, os alunos que não 

trabalham e recebem ajuda financeira da família se destacam em relação ao Perfil Médio, com 

um percentual de 80,4%. Dentre os alunos que cancelaram o curso por motivo de 

transferência, os alunos que trabalham e são responsáveis pelo sustento da família se 

destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 10,4%.  

 

 A Figura 41 ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo 

a renda familiar. O gráfico da Análise de Correspondência em duas dimensões representa 

91,5% da dimensionalidade total dos dados. A estatística Qui-Quadrado ( ) é igual a 701,7 

com 32 graus de liberdade e o valor-p é aproximadamente 0, portanto, para um nível de 

significância de 1% rejeita-se a hipótese nula de que não existe associação entre a situação do 

aluno na pesquisa e a renda familiar. 

 As categorias da renda familiar estão especificadas a seguir: 

 RF1 - Até 1 salário mínimo; 

 RF2 - Mais de 5 até 10 salários mínimos; 

 RF3 - Mais de 1 até 5 salários mínimos; 

 RF4 - Mais de 11 até 20 salários mínimos; 

 RF5 - Mais de 20 salários mínimos. 
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Figura 41: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo a renda familiar. 

 

 Percebe-se correspondência, por exemplo, entre os que cancelam o curso por abandono e 

os que tem renda familiar mais de 11 até 20 salários mínimos e mais de 5 até 10 salários 

mínimos. 

 
Figura 42: Situação do aluno na pesquisa segundo a renda familiar. 
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 Dentre os alunos que trancaram o curso, os alunos cuja renda familiar é mais de 1 até 

5 salários mínimos se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 47,5%. 

Dentre os que cancelaram o curso por decurso de prazo, os alunos que têm renda familiar 

mais de 11 até 20 salários mínimos se destacam em relação ao Perfil Médio, com um 

percentual de 27,4%. 

 

A Figura 43 ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo 

a situação de moradia. O gráfico da Análise de Correspondência em duas dimensões 

representa 94% da dimensionalidade total dos dados.  

 As categorias da participação da situação de moradia estão especificadas a seguir: 

 S1 - Mora em casa alugada pelos pais; 

 S2 - Mora em casa alugada pelo aluno; 

 S3 - Mora em casa de parentes ou amigos; 

 S4 - Mora em casa própria dos pais; 

 S5 - Mora em casa situada em área de invasão; 

 S6 - Mora em república, casa de estudantes ou pensionato; 

 S7 - Mora em própria casa. 

 

 
Figura 43: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo a situação de moradia. 
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 De acordo com a proximidade no gráfico da Análise de Correspondência os que 

concluíram o curso moram em casa própria dos pais, os que trancaram o curso moram em 

casa alugada pelos pais e os que cancelaram por decurso de prazo moram em república, casa 

de estudantes ou pensionato. 

 

 
Figura 44: Situação do aluno na pesquisa segundo a situação de moradia. 

 

 

 Dos que cancelaram o curso por motivo de trancamento, os alunos que moram em 

casa alugada pelos pais se destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 

16,2%. Dos alunos que cancelaram o curso por motivo de transferência, os alunos que moram 

em casa alugada pelo por ele próprio se destacam em relação ao Perfil Médio, com um 

percentual de 12,8%.  

 

A seguir, a Figura 45 ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa 

segundo o tipo de escola do ensino fundamental. O gráfico da Análise de Correspondência em 

duas dimensões representa 78,9% da dimensionalidade total dos dados.  

 As categorias o tipo de escola do ensino fundamental estão especificadas a seguir: 

 E1 - Outro tipo de escola; 

 E2 - Parte em escola pública, parte em escola particular; 

 E3 - Todo em escola particular; 
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 E4 - Todo em escola pública. 

 

 

Figura 45: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo o tipo de escola do ensino 

fundamental. 

 

 Há, no gráfico da Análise de Correspondência, uma proximidade entre os alunos que 

cancelaram o curso por outro motivo, trancaram o curso ou atrasaram o mesmo e os que 

cursaram todo ensino fundamental em escola pública. O gráfico de barras ilustrado na Figura 

43 ajuda a interpretar a correspondência entre as variáveis consideradas.  
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Figura 46: Situação do aluno na pesquisa segundo ao tipo de escola do ensino fundamental. 

 

Dentre os alunos que cancelaram o curso por decurso de prazo, os que cursaram o ensino 

fundamental parte em escola pública, parte em escola particular se destacam em relação ao 

Perfil Médio, com um percentual de 25,3%. Dentre os que cancelaram o curso por um novo 

vestibular, os alunos que cursaram o ensino fundamental todo em escola particular se 

destacam em relação ao Perfil Médio, com um percentual de 58%.  

 

A Figura 47 ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo 

o tipo de escola do ensino médio. O gráfico da Análise de Correspondência em duas 

dimensões representa 96,8% da dimensionalidade total dos dados.  
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Figura 47: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo ao tipo de escola do 

ensino médio. 

 

 As análises para o gráfico da Figura 47 são semelhantes às análises feitas para a Análise 

de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo o tipo de escola do ensino 

fundamental ilustrada na Figura 45, como também as especificações para o tipo de escola. 

 

Figura 48: Situação do aluno na pesquisa segundo ao tipo de escola do ensino médio. 
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As análises para o gráfico da Figura 48 são semelhantes às análises feitas para o gráfico 

ilustrado na Figura 46. 

 

A Figura 49 ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo 

o estado em que reside. O gráfico da Análise de Correspondência em duas dimensões 

representa 86,2% da dimensionalidade total dos dados.  

 

 

Figura 49: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo o estado em que reside. 

 

 Observa-se que as regiões incluindo o estado do Rio Grande do Norte estão bem próximas 

entre si e às categorias da variável “Situação na Pesquisa”, com exceção da Região Sudeste. 

Os percentuais encontram-se na Figura 50. Para a variável “Estado em que reside” as 

categorias seguem os rótulos especificados abaixo: 

 R1 – Região Centro-Oeste; 

 R2 – Região Nordeste; 

 R3 – Região Norte; 

 R4 – Região Sudeste; 

 R5 – Região Sul; 

 RN – Estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 50: Situação do aluno na pesquisa segundo o estado em que reside. 

 

Dentre os alunos que cancelaram o curso por motivo de transferência, os que não residem 

no estado do RN se destacam em relação ao Perfil Médio.  

 

 A Figura 51 ilustra Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo 

o ano de conclusão do Ensino Médio. O gráfico da Análise de Correspondência em duas 

dimensões representa 98,7% da dimensionalidade total dos dados. A estatística Qui-Quadrado 

( ) é igual a 379,8 com 32 graus de liberdade e o valor-p é aproximadamente 0, portanto, 

para um nível de significância de 1% rejeita-se a hipótese nula de que não existe associação 

entre a situação do aluno na pesquisa e o ano de conclusão do Ensino Médio. 

 Para a variável “Ano de conclusão do Ensino Médio” as categorias seguem os rótulos 

especificados abaixo: 

 C1 – Dois anos antes de prestar vestibular; 

 C2 – Mais de três anos antes de prestar vestibular; 

 C3 – No mesmo ano em que prestou vestibular; 

 C4 – Três anos antes de prestar vestibular; 

 C5 – Um ano antes de prestar vestibular. 
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Figura 51: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo o ano de conclusão do 

ensino médio. 

 

 Um exemplo de correspondência no gráfico acima é a proximidade entre o aluno ter 

concluído o curso e ter concluído o Ensino Médio um ano antes de prestar vestibular. 

 

 

Figura 52: Situação do aluno na pesquisa segundo o ano de conclusão do ensino médio. 
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 Dentre os alunos que cancelaram o curso por um novo vestibular, os que concluíram o 

Ensino Médio no mesmo ano em que prestou vestibular se destacam em relação ao Perfil 

Médio, com um percentual de 39%. 

  

 A Figura 53 ilustra a Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa 

segundo o turno que cursou o Ensino Médio. O gráfico da Análise de Correspondência em 

duas dimensões representa 100% da dimensionalidade total dos dados. A estatística Qui-

Quadrado ( ) é igual a 762,5 com 16 graus de liberdade e o valor-p é aproximadamente 0, 

portanto, para um nível de significância de 1% rejeita-se a hipótese nula de que não existe 

associação entre a situação do aluno na pesquisa e o turno que cursou o Ensino Médio. 

 

 

Figura 53: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo o turno que cursou o 

ensino médio. 

 

 Observa-se correspondência entre os alunos que concluíram o curso e os que cursaram o 

Ensino Médio nos turnos parte diurno e parte noturno. Outras informações podem ser 

visualizadas no gráfico de barras ilustrado na Figura 54. 
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Figura 54: Situação do aluno na pesquisa segundo o turno que cursou o ensino médio. 

 

Observa-se no gráfico acima que, dos que concluíram o curso, os que cursaram o Ensino 

Médio em turno parte diurno parte noturno se destacam em relação ao Perfil Médio, com um 

percentual de 22,1%. 
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Figura 55: Análise de Correspondência Múltipla entre a situação do aluno na pesquisa e algumas variáveis. 

 

 

LEGENDA: 
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LEGENDA DOS ÍNDICES DAS VARIÁVEIS: 

 Grau de instrução do pai 

 i1 – Analfabeta; 

 i2 – Desconhece (ou falecida); 

 i3 – Ensino Fundamental completo; 

 i4 – Ensino Fundamental incompleto; 

 i5 – Ensino Médio completo; 

 i6 – Ensino Médio incompleto; 

 i7 – Ensino Superior completo; 

 i8 – Ensino Superior incompleto; 

 i9 – Pós-graduação. 

 

 Renda Familiar 

 RF1 - Até 1 salário mínimo; 

 RF2 - Mais de 5 até 10 salários mínimos; 

 RF3 - Mais de 1 até 5 salários mínimos; 

 RF4 - Mais de 11 até 20 salários mínimos; 

 RF5 - Mais de 20 salários mínimos. 

 

 Ano de conclusão do Ensino Médio 

 C1 – Dois anos antes de prestar vestibular; 

 C2 – Mais de três anos antes de prestar vestibular; 

 C3 – No mesmo ano em que prestou vestibular; 

 C4 – Três anos antes de prestar vestibular; 

 C5 – Um ano antes de prestar vestibular. 

 

 Participação do aluno na Renda Familiar 

 P1 - Não trabalha, recebe ajuda financeira da família; 

 P2 - Trabalha e contribui parcialmente para o sustento da família; 

 P3 - Trabalha e é responsável pelo sustento da família; 

 P4 - Trabalha e recebe ajuda financeira da família; 

 P5 - Trabalha, não recebe ajuda financeira da família. 
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 Observa-se na Figura 55 que existe correspondência entre os aluno que cancelam o curso 

por motivo de transferência ou trancam o curso e os alunos do sexo masculino com IRA entre 

6 e 7. Verifica-se também a correspondência entre os que concluem o curso e os alunos do 

sexo feminino com IRA entre 8 e 10. Há correlação também entre os que cancelam o curso 

por motivo de abandono, decurso de prazo, outro motivo e estão atrasados no curso e o CCET 

como também os IRAs entre menos que 5 até 6. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre os alunos que ingressaram na UFRN entre 2000 e 2008 (excluindo-se os alunos da 

categoria ATIVO), percebe-se que a maioria dos alunos que cancelaram o curso por motivo 

de abandono, cancelamento por um novo vestibular, por decurso de prazo, por transferência 

ou por outro motivo, possuem características que podem ser identificadas através das análises 

feitas no presente trabalho. Pode-se observar que a maioria dos alunos que cancelaram o curso 

são solteiros, do sexo masculino, com faixa etária de 18 a 19 anos. Observa-se na pesquisa 

que os alunos que cancelaram o curso são filhos de pais que concluíram o ensino médio, a 

mãe é do lar, estudante ou assemelhados, o pai supervisor ou inspetor de ocupações não 

manuais ou proprietário de pequena empresa. Percebe-se que a maior parte dos alunos que 

cancelaram o curso reside em casa própria dos pais e são do lar, estudantes ou assemelhados e 

têm o transporte coletivo como meio de transporte mais utilizado. São alunos que não 

trabalham e recebem ajuda financeira da família, cuja renda familiar é de mais de 1 até 5 

salários mínimos. A área Tecnológica II é a área onde ocorre maior evasão e, de uma forma 

geral, o motivo que mais leva à evasão é o cancelamento do curso por abandono.   

Através do Teste Qui-Quadrado observou-se que as seguintes variáveis foram 

significativas ao nível de 1% de significância: Centro, Área, IRA, Isenção, Grau de instrução 

do pai, Meio de transporte mais utilizado, Quantas pessoas residem com o aluno, Quantas 

vezes o aluno prestou vestibular, Participação na renda familiar, Renda familiar, Sexo, Ano de 

conclusão do Ensino Médio e Turno que cursou o Ensino Médio. 
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ANEXOS 

TABELAS 

Tabela 1: Status do aluno. 

STATUS DO ALUNO ATIVO CANCELADO CONCLUÍDO TRANCADO 

% 46,2 19,4 33 1,4 
 

Tabela 2: Situação na Pesquisa. 

Situação na Pesquisa (%) 

ATIVO 44,1 

ATIVO_ATRASADO 2,1 

CANC_ABANDONO 11,2 

CANC_NOVO_VEST 4,8 

CANC_PRAZO 0,6 

CANC_TRANSF 1,1 

CANCELADO_OUTRO 1,7 

CONCLUÍDO 33 

TRANCADO 1,4 
 

 Tabela 3: Situação do aluno na pesquisa segundo o sexo. 

 
Sexo 

Situação na Pesquisa Feminino Masculino 

ATIVO_ATRASADO 34,7 65,3 

CANC_ABANDONO 33,2 66,8 

CANC_NOVO_VEST 31,5 68,5 

CANC_PRAZO 41,7 58,3 

CANC_TRANSF 41,0 59,0 

CANCELADO_OUTRO 34,2 65,8 

CONCLUÍDO 55,6 44,4 

TRANCADO 40,3 59,7 

Perfil Médio 46,9 53,1 
 

Tabela 4: Situação do aluno na pesquisa segundo a opção de acesso. 

 
Opção de Acesso 

Situação na Pesquisa 1ª 2ª 

ATIVO_ATRASADO 99,6 0,4 

CANC_ABANDONO 99,6 0,4 

CANC_NOVO_VEST 97,8 2,2 

CANC_PRAZO 99,5 0,5 

CANC_TRANSF 100,0 0,0 

CANCELADO_OUTRO 99,8 0,2 

CONCLUÍDO 99,9 0,1 

TRANCADO 99,3 0,7 

Perfil Médio 99,6 0,4 
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Tabela 5: Situação do aluno na pesquisa segundo a variável Isenção. 

 
Isenção 

Situação na Pesquisa Isento Não isento 

ATIVO_ATRASADO 6,9 93,1 

CANC_ABANDONO 6,7 93,3 

CANC_NOVO_VEST 10,7 89,3 

CANC_PRAZO 7,0 93,1 

CANC_TRANSF 3,0 97,0 

CANCELADO_OUTRO 10,5 89,5 

CONCLUÍDO 8,6 91,5 

TRANCADO 16,0 84,0 

Perfil Médio 11,0 89,0 

 

Tabela 6: Análise de Correspondência da situação do aluno na pesquisa segundo os 

grupos de cursos. 

 
Grupo 

Situação na Pesquisa Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

ATIVO_ATRASADO 0,0 0,2 19,7 21,0 23,5 35,6 

CANC_ABANDONO 0,3 2,7 28,6 19,6 26,5 22,3 

CANC_NOVO_VEST 0,6 3,8 20,9 18,2 23,7 32,8 

CANC_PRAZO 0,0 1,1 15,0 52,4 28,3 3,2 

CANC_TRANSF 0,0 14,9 13,0 12,2 39,2 20,8 

CANCELADO_OUTRO 0,2 10,1 21,5 19,4 25,0 23,8 

CONCLUÍDO 0,0 2,1 12,2 11,4 57,9 16,4 

TRANCADO 1,5 3,1 20,6 14,0 35,1 25,7 

Perfil Médio 0,8 3,2 17,1 12,8 46,6 19,6 
 

 

Tabela 7: Situação do aluno na pesquisa segundo as áreas dos cursos da UFRN. 

 
Área 

Situação na Pesquisa Biomédica Humanística I Humanística II Tecnológica I Tecnológica II 

ATIVO_ATRASADO 3,7 17,5 33,0 0,2 45,7 

CANC_ABANDONO 9,4 18,6 34,1 2,3 35,6 

CANC_NOVO_VEST 15,5 12,4 23,8 4,2 44,2 

CANC_PRAZO 15,0 23,0 35,8 0,0 26,2 

CANC_TRANSF 18,7 14,6 36,2 3,2 27,3 

CANCELADO_OUTRO 9,8 15,6 35,7 1,8 37,1 

CONCLUÍDO 21,8 14,9 40,9 1,3 21,0 

TRANCADO 9,7 22,6 31,1 7,7 29,0 

Perfil Médio 17,3 16,3 35,3 4,2 26,8 
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Tabela 8: Situação do aluno na pesquisa segundo os Centros da UFRN. 

 
Centro 

Situação na Pesquisa CB CCET CCHLA CCS CCSA CERES CT 

ATIVO_ATRASADO 1,8 25,4 26,4 1,8 20,3 5,7 18,7 

CANC_ABANDONO 3,8 21,8 25,2 4,6 21,4 7,6 15,6 

CANC_NOVO_VEST 6,9 23,0 18,4 7,2 13,2 5,7 25,7 

CANC_PRAZO 9,6 24,1 25,7 4,3 30,0 4,3 2,1 

CANC_TRANSF 3,0 15,1 16,8 6,2 26,5 7,6 24,9 

CANCELADO_OUTRO 3,0 23,8 18,5 4,3 19,5 14,9 16,0 

CONCLUÍDO 5,0 8,2 18,9 15,9 26,6 11,7 13,6 

TRANCADO 5,3 17,3 17,1 5,3 29,6 8,6 16,9 

Perfil Médio 5,3 12,3 18,9 12,8 25,1 8,8 16,9 

 

Tabela 9: Situação do aluno na pesquisa segundo o IRA 

 
IRA 

Situação na Pesquisa Menos de 5 5|-- 6 6|-- 7 7|-- 8 8|-- 9 9|-- 10 

ATIVO_ATRASADO 28,5 25,0 25,3 12,9 8,0 0,4 

CANC_ABANDONO 57,1 12,4 12,1 10,1 7,3 1,0 

CANC_NOVO_VEST 36,1 15,6 15,2 16,8 14,0 2,4 

CANC_PRAZO 56,2 17,7 16,6 5,9 3,2 0,5 

CANC_TRANSF 16,2 8,4 14,9 21,4 33,8 5,4 

CANCELADO_OUTRO 55,9 9,3 8,4 9,6 14,2 2,7 

CONCLUÍDO 0,2 1,7 8,8 29,0 52,5 7,9 

TRANCADO 21,7 9,4 16,9 23,7 25,9 2,4 

Perfil Médio 6,5 6,5 12,2 25 36,7 5,6 
 

Tabela 10: Situação do aluno na pesquisa segundo o estado civil. 

 
Estado Civil 

Situação na Pesquisa Solteiro (a) Casado (a) Outro 

ATIVO_ATRASADO 88,4 8,5 3,1 

CANC_ABANDONO 86,6 10,6 2,8 

CANC_NOVO_VEST 94,7 4,1 1,3 

CANC_PRAZO 90,3 8,1 1,6 

CANC_TRANSF 81,7 15,9 2,5 

CANCELADO_OUTRO 86,6 10,8 2,7 

CONCLUÍDO 92,3 6,5 1,3 

TRANCADO 89,0 8,1 2,9 

Perfil Médio 92,1 6,4 1,6 
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Tabela 11: Situação do aluno na pesquisa segundo o estado onde o aluno concluiu o 

Ensino Médio. 

 
Estado onde concluiu o Ensino Médio 

Situação na Pesquisa NP R1 R2 R3 R4 R5 RN 

ATIVO_ATRASADO 0,0 0,6 2,2 0,7 1,9 0,2 94,4 

CANC_ABANDONO 0,2 1,3 4,8 0,9 3,2 0,6 89,0 

CANC_NOVO_VEST 0,2 0,3 1,7 0,6 1,0 0,3 95,9 

CANC_PRAZO 0,0 1,6 1,6 1,1 2,2 0,0 93,4 

CANC_TRANSF 0,0 5,7 8,5 1,1 12,8 1,4 70,5 

CANCELADO_OUTRO 0,0 2,2 5,6 0,7 4,7 0,9 85,9 

CONCLUÍDO 0,3 0,7 2,4 0,5 1,4 0,3 94,4 

TRANCADO 0,4 1,6 2,7 0,2 2,2 0,4 92,5 

Perfil Médio 0,2 1,0 2,5 0,5 1,8 0,3 93,7 

 
 
 
 

Tabela 12: Situação do aluno na pesquisa segundo a faixa etária 

 
Faixa Etária 

Situação na Pesquisa 
15 a 17 

anos 
18 a 19 

anos 
20 a 21 

anos 
22 a 24 

anos 
25 a 29 

anos 
30 a 39 

anos 
40 a 72 

anos 

ATIVO_ATRASADO 13,6 31,4 22,3 14,1 9,8 6,7 2,1 

CANC_ABANDONO 13,2 33,2 20,1 13,8 9,2 7,8 2,6 

CANC_NOVO_VEST 24,6 41,6 17,6 7,2 4,9 3,3 0,8 

CANC_PRAZO 14,0 32,3 22,0 10,2 12,9 7,0 1,6 

CANC_TRANSF 16,0 34,1 17,8 12,7 8,1 9,2 2,2 

CANCELADO_OUTRO 15,1 28,3 19,0 15,8 10,7 8,4 2,7 

CONCLUÍDO 19,6 39,6 18,4 9,6 7,0 4,6 1,3 

TRANCADO 15,6 36,8 17,1 13,6 9,0 6,6 1,3 

Perfil Médio 19,8 38,4 18,1 10,6 6,9 4,7 1,5 

 

Tabela 13: Situação do aluno na pesquisa segundo a freqüência a cursinho. 

 
Frequência à Cursinho 

Situação na Pesquisa Não Sim (1) Sim (2) Sim (3) Sim (4) Sim (5) 

ATIVO_ATRASADO 48,5 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

CANC_ABANDONO 53,7 43,3 0,5 0,0 0,7 1,8 

CANC_NOVO_VEST 48,8 43,8 0,9 0,0 1,7 4,8 

CANC_PRAZO 50,5 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

CANC_TRANSF 45,2 51,8 0,8 0,0 0,6 1,7 

CANCELADO_OUTRO 52,0 45,3 0,9 0,0 0,5 1,3 

CONCLUÍDO 41,6 57,9 0,1 0,0 0,1 0,3 

TRANCADO 47,2 40,2 2,0 0,0 3,5 7,1 

Perfil Médio 42,4 47,7 1,1 0,1 2,1 6,5 
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Tabela 14: Situação do aluno na pesquisa segundo o grau de instrução da mãe. 

 
Grau de instrução da mãe 

Situação na Pesquisa i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 

ATIVO_ATRASADO 2,8 0,4 9,0 22,1 30,8 9,4 18,6 4,0 3,0 

CANC_ABANDONO 1,7 1,0 9,0 16,3 29,9 8,4 21,3 6,8 5,6 

CANC_NOVO_VEST 1,7 0,8 7,0 14,8 32,5 7,5 22,9 6,5 6,3 

CANC_PRAZO 0,5 1,1 9,7 18,8 28,5 15,1 17,7 6,5 2,2 

CANC_TRANSF 0,3 0,3 7,4 17,6 28,6 9,1 23,9 6,0 6,9 

CANCELADO_OUTRO 1,4 0,7 6,8 19,8 28,6 8,5 24,6 5,2 4,3 

CONCLUÍDO 2,1 0,4 7,6 19,8 28,3 7,5 23,6 5,4 5,5 

TRANCADO 1,8 0,7 6,9 22,8 29,9 8,0 17,5 6,9 5,5 

Perfil Médio 1,9 0,6 7,4 17,3 30,2 7,6 23,3 5,7 6,1 

 

Tabela 15: Situação do aluno na pesquisa segundo o grau de instrução do pai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 16: Situação do aluno na pesquisa segundo meio de transporte mais utilizado. 

 
Meio de Transporte 

Situação na Pesquisa Carro próprio ou da família Coletivo Outro 

ATIVO_ATRASADO 20,2 73,2 6,6 

CANC_ABANDONO 30,4 60,9 8,7 

CANC_NOVO_VEST 22,3 68,8 8,9 

CANC_PRAZO 20,4 74,2 5,4 

CANC_TRANSF 28,6 64,6 6,8 

CANCELADO_OUTRO 31,5 57,7 10,8 

CONCLUÍDO 27,2 62,5 10,3 

TRANCADO 22,5 66,7 10,8 

Perfil Médio 25,9 64,5 9,6 

 
 
 
 
 
 

 

 
Grau de instrução do pai 

Situação na Pesquisa i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 

ATIVO_ATRASADO 4,9 2,7 8,8 23,2 24,9 7,9 17,7 6,5 3,5 

CANC_ABANDONO 3,3 3,0 8,2 17,7 25,4 7,3 21,2 7,9 6,1 

CANC_NOVO_VEST 2,3 2,9 6,3 18,9 26,6 7,0 21,4 7,2 7,4 

CANC_PRAZO 2,2 2,2 7,6 20,0 33,0 11,4 15,7 7,0 1,1 

CANC_TRANSF 0,8 2,7 7,1 18,3 25,3 5,7 24,3 7,4 8,5 

CANCELADO_OUTRO 5,1 1,6 7,8 24,0 22,3 5,4 20,9 7,6 5,4 

CONCLUÍDO 4,1 1,9 7,1 22,2 23,6 6,9 21,7 6,3 6,1 

TRANCADO 4,0 4,0 6,0 21,5 29,3 7,3 17,1 5,8 5,1 

Perfil Médio 3,7 3,1 6,7 19,6 25,8 6,8 21,1 6,9 6,2 
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Tabela 17: Situação do aluno na pesquisa segundo quantas pessoas residem com o 

aluno. 

 
Quantas pessoas residem com o aluno 

Situação na Pesquisa 1 2 3 4 a 6 7 ou mais 
Não mora com 

familiares 

ATIVO_ATRASADO 6,3 13,4 22,6 42,5 12,2 3,0 

CANC_ABANDONO 6,6 11,6 23,5 42,8 10,7 4,8 

CANC_NOVO_VEST 4,5 12,3 26,1 41,2 12,9 3,0 

CANC_PRAZO 4,8 8,6 14,0 33,3 34,4 4,8 

CANC_TRANSF 7,2 11,3 26,2 39,1 11,6 4,7 

CANCELADO_OUTRO 6,4 10,3 23,1 34,5 19,4 6,4 

CONCLUÍDO 4,7 10,5 22,0 43,8 15,4 3,6 

TRANCADO 6,3 15,9 26,4 44,5 3,8 3,1 

Perfil Médio 5,2 11,8 25,7 44,1 10,1 3,1 

 
 

Tabela 18: Situação do aluno na pesquisa segundo o número de vezes que prestou 

vestibular. 

 
Vezes que prestou Vestibular 

Situação na Pesquisa Nenhuma Uma Duas Três ou mais 

ATIVO_ATRASADO 29,0 30,0 21,0 20,1 

CANC_ABANDONO 30,2 30,7 20,7 18,3 

CANC_NOVO_VEST 41,1 28,7 16,8 13,4 

CANC_PRAZO 28,5 33,3 16,1 22,0 

CANC_TRANSF 33,8 29,4 23,4 13,5 

CANCELADO_OUTRO 27,1 28,9 21,7 22,4 

CONCLUÍDO 33,8 31,0 18,4 16,7 

TRANCADO 27,8 32,5 20,8 19,0 

Perfil Médio 33,6 30,1 19,1 17,2 

 
 

Tabela 19: Situação do aluno na pesquisa segundo a ocupação da mãe. 

 
Ocupação da mãe 

Situação na Pesquisa Oc1 Oc2 Oc3 Oc4 Oc5 Oc6 Oc7 Oc8 

ATIVO_ATRASADO 0,7 1,2 42,5 5,6 13,5 11,1 1,0 24,4 

CANC_ABANDONO 1,1 1,1 36,6 5,9 11,9 16,7 2,9 23,9 

CANC_NOVO_VEST 0,9 0,8 35,1 4,9 10,5 14,7 3,1 30,1 

CANC_PRAZO 2,2 0,0 40,8 4,4 13,0 12,0 1,1 26,6 

CANC_TRANSF 0,6 0,3 38,3 5,0 10,0 16,7 2,5 26,7 

CANCELADO_OUTRO 1,3 0,7 37,4 4,9 11,7 16,6 3,5 23,9 

CONCLUÍDO 0,7 0,4 37,8 5,3 10,9 15,7 1,7 27,5 

TRANCADO 0,7 2,2 40,1 7,6 10,9 14,0 2,5 22,1 

Perfil Médio 0,9 0,9 36,6 5,8 11,5 16,0 12,4 25,8 
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Tabela 20: Situação do aluno na pesquisa segundo a ocupação do mesmo. 

 
Ocupação do aluno 

Situação na Pesquisa Oc1 Oc2 Oc3 Oc4 Oc5 Oc6 Oc7 Oc8 

ATIVO_ATRASADO 0,0 0,0 55,9 2,4 10,6 3,2 15,3 12,7 

CANC_ABANDONO 0,7 0,2 51,5 2,2 10,7 6,8 13,9 14,1 

CANC_NOVO_VEST 0,8 0,5 63,4 1,8 6,8 2,5 17,5 6,6 

CANC_PRAZO 0,5 0,0 49,5 1,1 14,7 2,7 20,1 11,4 

CANC_TRANSF 0,6 0,3 53,9 1,1 11,5 6,5 11,8 14,3 

CANCELADO_OUTRO 0,6 0,2 47,1 1,7 9,6 6,4 18,0 16,5 

CONCLUÍDO 0,4 0,1 65,2 1,7 7,4 2,2 13,8 9,3 

TRANCADO 0,2 0,5 57,5 2,7 8,5 6,0 14,3 10,5 

Perfil Médio 0,5 0,4 62,4 1,8 7,9 3,5 14,5 9,0 

 
 

Tabela 21: Situação do aluno na pesquisa segundo a ocupação do pai 

 
Ocupação do pai 

Situação na Pesquisa Oc1 Oc2 Oc3 Oc4 Oc5 Oc6 Oc7 Oc8 

ATIVO_ATRASADO 2,6 4,3 0,2 10,4 26,0 21,6 2,9 32,1 

CANC_ABANDONO 2,4 3,8 0,6 10,8 21,0 26,8 4,3 30,4 

CANC_NOVO_VEST 2,0 3,3 0,5 11,1 20,7 25,9 4,4 32,1 

CANC_PRAZO 1,1 2,2 0,0 8,7 27,9 21,9 2,7 35,5 

CANC_TRANSF 2,0 3,2 1,7 9,3 21,2 25,9 2,9 33,7 

CANCELADO_OUTRO 3,5 2,6 0,7 12,9 20,1 27,9 4,8 27,4 

CONCLUÍDO 1,5 2,0 0,6 12,5 22,3 26,7 3,4 31,0 

TRANCADO 1,8 5,1 1,4 12,6 25,8 20,5 3,9 29,0 

Perfil Médio 2,0 3,7 0,8 11,9    21,9  26,0 4,1 29,6 

 

Tabela 22: Situação do aluno na pesquisa segundo a participação do aluno na renda 

familiar. 

 
Participação na renda familiar 

Situação na Pesquisa P1 P2 P3 P4 P5 

ATIVO_ATRASADO 66,6 11,2 5,9 10,0 6,3 

CANC_ABANDONO 62,6 11,9 6,9 11,7 6,9 

CANC_NOVO_VEST 80,4 6,5 2,7 7,7 2,7 

CANC_PRAZO 65,6 14,5 3,8 10,2 5,9 

CANC_TRANSF 65,4 8,5 10,4 8,5 7,4 

CANCELADO_OUTRO 63,4 12,8 7,2 10,8 5,8 

CONCLUÍDO 76,7 8,6 3,2 8,2 3,3 

TRANCADO 71,2 10,6 5,1 8,4 4,7 

Perfil Médio 76,3 8,5 3,8 7,7 3,7 
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Tabela 23: Situação do aluno na pesquisa segundo a renda familiar. 

 
Renda familiar 

Situação na Pesquisa R1 R2 R3 R4 R5 

ATIVO_ATRASADO 3,4 39,6 19,4 8,8 28,8 

CANC_ABANDONO 2,6 36,9 22,3 12,1 26,1 

CANC_NOVO_VEST 4,7 38,2 20,4 10,9 25,7 

CANC_PRAZO 2,2 31,7 27,4 9,7 29,0 

CANC_TRANSF 1,4 31,2 25,4 12,6 29,5 

CANCELADO_OUTRO 5,0 36,2 21,0 13,5 24,3 

CONCLUÍDO 3,5 37,9 20,5 12,5 25,5 

TRANCADO 7,1 47,5 15,7 6,2 23,6 

Perfil Médio 5,1 40,2 18,5 9,7 26,5 

 

Tabela 24: Situação do aluno na pesquisa segundo a situação de moradia. 

 
Situação de moradia 

Situação na Pesquisa S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

ATIVO_ATRASADO 11,3 5,0 8,4 68,5 0,0 0,6 6,2 

CANC_ABANDONO 11,5 6,0 8,5 65,5 0,1 1,5 6,9 

CANC_NOVO_VEST 11,0 2,0 8,3 74,0 0,1 1,7 2,9 

CANC_PRAZO 10,8 3,8 9,7 68,7 0,5 2,2 4,3 

CANC_TRANSF 16,1 12,8 7,4 56,0 0,3 1,6 5,7 

CANCELADO_OUTRO 12,4 6,5 8,4 63,4 0,0 1,3 8,1 

CONCLUÍDO 9,7 2,3 8,8 73,0 0,1 1,4 4,8 

TRANCADO 16,2 4,2 8,0 64,2 0,0 1,1 6,2 

Perfil Médio 11,4 3,0 8,4 71,2 0,1 1,4 4,5 

 

Tabela 25: Situação do aluno na pesquisa segundo o tipo de escola do ensino 

fundamental. 

 
Tipo de Escola Ensino Fundamental 

Situação na Pesquisa E1 E2 E3 E4 

ATIVO_ATRASADO 0,3 19,2 47,7 32,8 

CANC_ABANDONO 0,6 21,1 53,3 25,1 

CANC_NOVO_VEST 0,5 18,7 58,0 22,9 

CANC_PRAZO 0,0 25,3 53,2 21,5 

CANC_TRANSF 0,8 23,2 49,6 26,4 

CANCELADO_OUTRO 0,4 18,5 50,3 30,9 

CONCLUÍDO 0,5 16,0 55,5 27,9 

TRANCADO 0,2 21,4 47,4 31,1 

Perfil Médio 0,5 17,0 55,8 26,7 
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Tabela 26: Situação do aluno na pesquisa segundo ao tipo de escola do ensino médio. 

 
Tipo de Escola Ensino Médio 

Situação na Pesquisa E1 E2 E3 E4 

ATIVO_ATRASADO 0,6 9,9 50,0 39,6 

CANC_ABANDONO 1,4 11,4 54,6 32,5 

CANC_NOVO_VEST 1,2 7,7 59,1 31,9 

CANC_PRAZO 1,6 14,1 57,3 27,0 

CANC_TRANSF 2,7 14,5 48,4 34,4 

CANCELADO_OUTRO 1,1 10,0 51,8 37,1 

CONCLUÍDO 1,0 7,2 57,4 34,4 

TRANCADO 0,0 6,0 52,4 41,6 

Perfil Médio 1,0 7,4 57,9 33,7 

 

Tabela 27: Situação do aluno na pesquisa segundo o estado em que reside. 

 
Estado onde reside 

Situação na Pesquisa R1 R2 R3 R4 R5 RN 

ATIVO_ATRASADO 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 99,6 

CANC_ABANDONO 0,4 2,1 0,2 0,4 0,2 96,8 

CANC_NOVO_VEST 0,1 0,8 0,2 0,3 0,4 98,3 

CANC_PRAZO 0,5 1,1 0,0 0,5 0,0 97,8 

CANC_TRANSF 1,1 2,4 0,3 1,9 0,0 94,3 

CANCELADO_OUTRO 1,3 2,9 0,2 0,4 0,0 95,3 

CONCLUÍDO 0,4 0,9 0,1 0,2 0,2 98,3 

TRANCADO 0,2 0,7 0,0 0,4 0,0 98,7 

Perfil Médio 0,4 0,9 0,2 0,3 0,2 98,1 

 

Tabela 28: Situação do aluno na pesquisa segundo o ano de conclusão do ensino 

médio. 

 
Ano de conclusão do Ensino Médio 

Situação na Pesquisa C1 C2 C3 C4 C5 

ATIVO_ATRASADO 14,2 29,4 25,7 9,2 21,5 

CANC_ABANDONO 14,5 30,5 25,5 8,6 21,0 

CANC_NOVO_VEST 13,6 15,3 39,0 7,5 24,6 

CANC_PRAZO 16,0 28,3 24,1 7,0 24,6 

CANC_TRANSF 12,7 30,5 24,9 8,4 23,5 

CANCELADO_OUTRO 14,0 36,0 22,5 7,2 20,4 

CONCLUÍDO 14,9 20,9 30,2 8,4 25,6 

TRANCADO 14,6 30,9 23,6 9,1 21,9 

Perfil Médio 14,7 22,7 29,7 8,8 24,1 
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Tabela 29: Situação do aluno na pesquisa segundo o turno que cursou o ensino 

médio. 

 
Turno que cursou o Ensino Médio 

Situação na Pesquisa Parte diurno, parte noturno Todo diurno Todo noturno 

ATIVO_ATRASADO 19,8 66,3 14,0 

CANC_ABANDONO 21,1 67,8 11,1 

CANC_NOVO_VEST 17,6 74,7 7,6 

CANC_PRAZO 21,5 67,2 11,3 

CANC_TRANSF 20,1 68,6 11,3 

CANCELADO_OUTRO 20,2 66,8 13,1 

CONCLUÍDO 22,1 67,2 10,7 

TRANCADO 15,0 77,0 8,0 

Perfil Médio 16,9 73,8 9,3 

 
 


