
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATORES EXPLICATIVOS PARA A EVASÃO NO ENSINO 

SUPERIOR ATRAVÉS DA ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA: 

O CASO DA UFPE 

 
 

 

 

 

JANSEN DODÔ DA SILVA CAMPOS 

Orientador: Prof. Dr. Luciano Nadler Lins. 

 

 

 

 

 

Recife  

2016 



 

 

  

JANSEN DODÔ DA SILVA CAMPOS 

 

 

 

FATORES EXPLICATIVOS PARA A EVASÃO NO ENSINO 

SUPERIOR ATRAVÉS DA ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA: O 

CASO DA UFPE 

Dissertação de Mestrado apresentada à UFPE 

para a obtenção de grau de Mestre como parte 

das exigências do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia de Produção (Área de 

Concentração: Pesquisa Operacional). 

Orientador(a): Luciano Nadler Lins, Doutor. 

 

 

 

 

 

Recife 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte 
Bibliotecária Valdicea Alves, CRB-4 / 1260 

 

 

  

C198f Campos, Jansen Dodô da Silva. 

Fatores explicativos para a evasão no ensino superior através da análise 

de Sobrevivência: o caso da UFPE / Jansen Dodô da Silva Campos - 2016. 

 83folhas, Il., Tab., e Sigl. 

 

Orientador: Prof. Dr. Luciano Nadler Lins. 

 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 2016. 

Inclui: Referências e Apêndice. 

 

1. Engenharia de Produção.  2. Evasão.  3. Ensino superior. 4. Análise de 

sobrevivência. 5. Tempo de permanência. I. Lins. Luciano Nadler. II. Título. 

      

                        UFPE 

 

658.5 CDD (22. ed.)          BCTG/2016-267 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA  

DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

PROFISSIONAL DE 

 

JANSEN DODÔ DA SILVA CAMPOS 

 

“Fatores Explicativos para a Evasão no Ensino Superior através da Análise 

de Sobrevivência: O caso da UFPE” 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PESQUISA OPERACIONAL 

 

  A comissão examinadora composta pelos professores abaixo, sob a presidência do(a) 

primeiro(a), considera o candidato  JANSEN DODO DA SILVA CAMPOS,  APROVADO . 

 

  Recife, 23 de Agosto de 2016. 

________________________________________ 

   Prof. Luciano Nadler Lins, Doutor (UFPE) 

________________________________________ 

   Prof. Cristiano Alexandre Virgínio Cavalcante, Doutor (UFPE) 

_________________________________________ 

    Prof. Maria Cristina Falcão Raposo, Doutora (UFPE) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de resolver os 

problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo”. (Albert Einstein)  

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Antes de tudo, agradeço a Deus, por mais uma conquista em minha vida. 

 

À minha família e em especial à minha esposa pelo apoio e compreensão durante todo o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

À Universidade Federal do Pernambuco, que deu todo apoio necessário para continuar 

estudando e melhorando a minha qualificação profissional. 

 

Ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP). 

 

Aos amigos e colegas do curso pela convivência harmoniosa. 

 

Aos colegas da PROPLAN e em especial da CIG (Coordenadoria de Informações Gerenciais). 

 

À professora Maria Cristina Falcão Raposo, pela colaboração no trabalho. 

 

 Ao meu orientador Luciano Nadler Lins, pelas valiosas orientações e apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

A evasão é um dos problemas recorrente no ensino superior e tem assumido grandes 

proporções nos cursos de graduação. Nesse sentido, este trabalho buscou indicar quais os 

fatores explicativos que levaram os alunos a desistir de um curso superior. Esta dissertação 

apresenta um estudo sobre a evasão e o tempo de permanência dos alunos da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), que ingressaram no período de 2003 a 2014. Os dados foram 

coletados do sistema acadêmico SIG@ e eliminados as inconsistências. Inicialmente foi 

realizado um estudo sobre o perfil dos alunos (2003 a 2014) levando-se em conta as variáveis 

sexo, idade ao ingressar, forma de ingresso no Curso, situação do aluno no Curso e área de 

conhecimento. Quanto ao tempo de permanência, a análise foi realizada para os alunos 

evadidos do Curso (todos os alunos evadidos de curso foram também evadidos da instituição). 

Foram utilizadas técnicas de Análise de Sobrevivência, tais como o estimador de Kaplan-

Meier, o teste logrank, modelos de regressão semi-paramétricos (modelo de Cox de riscos 

proporcionais) e análise de diagnóstico de modelos. Foram consideradas as variáveis: sexo, 

idade ao ingressar no Curso, forma de ingresso no Curso, Desempenho Acadêmico (Média 

das notas), percentual de reprovações em disciplina por nota e por falta, percentual de carga 

horária cursada, trancamento, turno, área de conhecimento. Para os alunos evadidos do Curso, 

os resultados são apresentados com base no estudo descritivo, bem como no modelo de 

regressão discreto de chances proporcionais. As informações obditas mostram que a taxa de 

evasão é diferente estatisticamente entre a forma de ingresso, sexo, idade ao ingresso, área de 

conhecimento e em relação ao tempo de permanência o modelo de Cox final apontou que o 

percentual de aprovação em disciplinas aumenta em 12 vezes a chance dos alunos evadirem e 

se o aluno for da área de ciências exatas e tecnologia aumenta em 1,3 vezes. 

 

Palavras-chave: Evasão. Ensino Superior. Análise de sobrevivência. Tempo de Permanência. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Dropout is one of the recurring problems in higher education and has assumed large 

proportions in undergraduate courses. In this sense, this work sought to indicate what the 

explanatory factors that led students to drop out of College. This dissertation presents a study 

on avoidance and the length of stay of students on the course of the FEDERAL 

UNIVERSITY OF PERNAMBUCO (UFPE), which entered the period of 2003 to 2014. The 

data were collected from the academic system SIG@ and eliminated the inconsistencies. It 

was initially carried out a study on the profile of the students (2003 to 2014) taking into 

account the variables sex, age to join, form of entry into the Course, the student's situation 

into the course and knowledge area. As regards on-call time, the analysis was performed for 

students Course dropouts (all students of course were also dropouts (dropouts of the 

institution). We used survival analysis techniques, such as the Kaplan-Meier estimator, the 

logrank test, semi parametric regression models (Cox proportional hazards model) and 

diagnostic analysis of models. Were considered the variables: sex, age to join the Course, 

entering Coursework, academic performance (average notes), percentage of failures in 

discipline for note and lack, percentage of workload accomplished, locking shift, and area of 

knowledge. For students Course dropouts, the results are presented based on the descriptive 

study, as well as in the discrete regression model odds proportional. Obtained information 

show that the dropout rate is statistically different between the form of admission, sex, age at 

entry, and area of knowledge in relation to the duration of the Cox model end pointed out that 

the percentage of approval in subjects increases in 12 times the chance of students bypass and 

whether the student is in the area of exact sciences and technology increases by 1.3 times. 
  

 Keywords: Dropout. Higher Education. Survival analysis. Permanence Time. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Apresentação do Problema 

 

A educação superior tem um importante papel no desenvolvimento da sociedade. De 

acordo com a Plano Nacional da Educação (PNE), “a produção de conhecimento [...] é a base 

do desenvolvimento científico e tecnológico e que este é que está criando o dinamismo das 

sociedades atuais” (BRASIL, 2000, p. 41) e "promoção humanística, científica, cultural e 

tecnológica do País" (BRASIL, 2014, p. 1);  

A qualidade da educação superior está diretamente associada a vários aspectos, entre 

eles, o ensino, a pesquisa, a extensão, o desempenho dos estudantes, a gestão da instituição e a 

titulação do corpo docente. (BRASIL, 2014). Em especial se destaca a importância do ensino 

superior no contexto da cultura brasileira, comentada por Severino (2008): 

 

"No contexto da cultura brasileira, o ensino universitário tem sua 

importância proclamada tanto pela retórica oficial quanto pelo senso comum 

predominante no seio da sociedade. É-lhe atribuída significativa participação 

na formação dos profissionais em diversos campos e na preparação dos 

quadros administrativos e das lideranças culturais e sociais do país, sendo 

visto como poderoso mecanismo de ascensão social, cabendo destacada 

valorização para o ensino oferecido pelas universidades pública. Introduzido 

no Brasil apenas na terceira década do século XX, o desenvolvimento do 

modelo universitário no país". (SEVERINO,2008, p.74) 

 

Segundo Appio et. al (2016), o ensino superior no Brasil tem passado por diversas 

transformações nas últimas décadas, com um crescimento da oferta de vagas. Quando se 

analisa o número de ingressantes e concluintes nos cursos de graduação oferecidos por essas 

instituições, há, no entanto, uma diferença significativa de permanência, indicando tratar-se de 

um problema observado tanto em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas como 

privadas. Porto e Regnier (2003) destacam que essa ampliação quantitativa aconteceu sem os 

devidos ajustes nas práticas de gestão e metodologias que permitissem atender com mais 

eficiência esses ingressantes. É como se fossem apenas pelas carências cognitivas e de 

conhecimentos oriundos de níveis anteriores ao ensino superior e reproduzisse neste as baixas 

taxas de conclusão. 

Segundo o INEP (2014), as IES públicas tiveram em torno de 1,9 milhões de matrículas 

no ensino superior no ano de 2014, representando cerca de 26,1% de todos os alunos 
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matriculados no Brasil entre 2012 e 2014. A Tabela 1.1 apresenta os dados relacionados às 

matrículas, ingressos e concluintes dos cursos de graduação no Brasil nos anos de 2012, 2013 

e 2014, de onde vale a pena destacar de um lado um aumento de 13,4% dos ingressantes e 

uma diminuição de 56% dos concluintes no período 2013/2014. 

  

Tabela 1.1 – Quantidade de alunos ingressantes, matriculados e concluintes segundo a categoria 

administrativa - Brasil 2012-2014 

Dados do censo 
Categoria 

Administrativa 
2012 2013 2014 

Ingressantes no Ano Brasil       2.747.089        2.742.950        3.110.848  

 

Pública          547.897           531.846           548.542  

  Privada       2.199.192        2.211.104        2.562.306  

Matriculados no Ano Brasil       7.037.688        7.305.977        7.828.013  

 

Pública       1.897.376        1.932.527        1.961.002  

  Privada       5.140.312        5.373.450        5.867.011  

Concluintes no Ano Anterior Brasil       1.016.713        1.050.413           991.010  

 

Pública          218.365           237.546           229.278  

  Privada          798.348           812.867           761.732  

Fonte: Dados Básicos do INEP/MEC 

Elaboração do Autor (2016) 

 

Considerando a importância do ensino superior no Brasil, alguns problemas interferem 

na eficácia do ensino universitário brasileiro como a escassez de recursos financeiros, 

qualidade dos serviços oferecidos, métodos de avaliação e um que tem recebido significativa 

atenção dos pesquisadores desde o início da década de 1980, chamado de evasão.(SANTOS 

BAGGI (2011); GISI (2006). 

De uma forma geral, a evasão pode ser definida como o abandono do curso no qual o 

estudante se matriculou, devido a circunstâncias internas ou externas. A evasão universitária 

tem se caracterizado como uma realidade onipresente no âmbito do ensino de graduação e, 

diversos estudos tais como Silva Filho et. al (2007), Gaioso (2005), Gisi (2006) e Lima 

(2008) têm ressaltado sua magnitude, seus aspectos motivacionais e sua correlação com a 

ineficiência dos gastos educacionais, particularmente nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES). Vale a pena destacar a conclusão de Appio et. al (2016) 

“A evasão em IES públicas representa recursos investidos que não 

proporcionam o retorno desejado, além de provocar ociosidade da estrutura, 

do corpo docente e técnico administrativo dessas instituições, as estruturas 

estão lá, esperando os alunos” (APPIO et al, 2016, p. 221 e 222). 
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A evasão, portanto, causa um desperdício de recurso público e, muitas vezes, o ócio de 

professores, funcionários e da infraestrutura. 

De acordo com Alves e Alves (2012), a África do Sul tem uma taxa de evasão de 40% e 

a principal causa da evasão é a dificuldade financeira. Por outro lado, Garner (2007 apud 

ALVES e ALVES, 2012) verificou que países como a Irlanda e a Inglaterra têm a menor taxa 

de evasão no ensino superior na Europa, enquanto o Japão possui a menor taxa de evasão 

mundial. Em uma matéria escrita por Paton (2014), a Higher Education Statistics Agency 

(HESA), da Inglaterra, informou que 6,7% dos alunos, ou seja, 26.085 abandonaram o ensino 

superior depois de iniciar os cursos em 2011, enquanto em 2010 esta taxa foi de 7,4%. Os 

Estados Unidos também chamam a atenção por conta que 50% dos jovens não dão 

continuidade ao ensino superior, mesmo sendo um país desenvolvido, na qual o país busca 

compreender esse fenômeno. Por outro lado, as perdas financeiras com a evasão no ensino 

superior no Brasil em 2009 chegaram a cerca de R$ 9 bilhões, segundo Hipólito (2011), com 

base nos dados do Censo do Ensino Superior. O custo de cada estudante naquele ano foi 

avaliado em torno de R$ 15 mil ao ano nas IFES públicas. Todos estes resultados mostram 

que esse quadro vem trazendo sérias preocupações em vários países pelo elevada das taxas de 

evasão. 

Segundo Veloso (2001, p.1), “no Brasil, as pesquisas sobre evasão se tornam mais 

frequentes a partir de 1995, quando foi constituída a Comissão Especial de Estudos sobre 

Evasão”. Esta comissão, que contou com o apoio das universidades federais e estaduais, foi 

composta inicialmente por treze membros com o objetivo de estudar com mais detalhes o 

tema evasão. Mais especificamente, tinha a finalidade de desenvolver uma metodologia mais 

adequada para o cálculo da evasão, visto que os dados globais informados pela Secretaria de 

Educação Superior (SESu), do Ministério da Educação e do Desporto (MEC), eram 

considerados, por muitos especialistas, como simplistas. A referida Comissão foi proposta em 

fevereiro de 1995 após a realização "Seminário sobre evasão nas Universidades Brasileiras" 

na sede do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), tendo sido 

oficialmente constituída através das portarias da SESu datadas de 13 e 17 de março de 1995 e 

publicadas no Diário Oficial da União em 18 e 21 de março de 1995, respectivamente. 

Através desse estudo, estabeleceram-se conceitos, unificou-se uma metodologia, e foram 

indicados procedimentos com base em critérios científicos. 

(ANDIFES/ABRUEM/SESu/MEC, 1996). 
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1.2 Justificativa e Relevância 

Apesar dos diagnósticos realizados e das insuficientes medidas adotadas para solucionar 

o problema da evasão, os estudos para seu tratamento continuam intensos e em fase 

ascendente, ainda que acompanhado de uma multiplicidade de enfoques, metodologias, 

técnicas, instrumentos e embasamentos teóricos, de onde se percebe o quanto o fenômeno da 

evasão é complexo. (PALLARINI, 2010). 

O problema de evasão repercute em vários aspectos de uma universidade, tais como: a 

demanda da sociedade para aumentar o número de vagas, em particular nos cursos mais 

concorridos e o alto índice de vagas ociosas. Existem algumas questões relevantes a serem 

compreendidas, tais como: por que o estudante universitário decide abandonar, ou mudar de 

curso, ou de instituição? Que fatores intervêm nesta tomada de decisão? Que influência e 

responsabilidade tem o professor neste processo? Dado isto, é inegável o quão importante se 

torna para uma IES ter conhecimento sobre as taxas de evasão de seus cursos, objetivando a 

criação de políticas públicas para solucionar esse problema. 

Diante destes questionamentos, faz-se necessário identificar, dentre as possíveis 

variáveis explicativas do fenômeno evasão, aquelas que estão diretamente ligadas 

internamente à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para tentar identificar o quanto 

antes os alunos passíveis de evasão. Tal estudo tem o potencial de contribuir sobremaneira 

para a gestão acadêmica, pois, à medida que as principais causas da evasão de seus estudantes 

se tornam conhecidas, aprende-se também sobre os pontos que necessitam de intervenção por 

parte dos gestores educacionais. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo Geral  

O objetivo geral no presente trabalho foi o de caracterizar a evasão de cursos de 

graduação da UFPE por meio da análise do tempo de permanência até o encerramento de seu 

vínculo com a instituição, por evasão, identificando possíveis fatores explicativos para a 

evasão. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Como forma de assegurar o alcance do objetivo geral traçado para o trabalho, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 estimar as taxas de evasão para o campus Recife; 

 comparar o tempo de vínculo do estudante com a UFPE até a ocorrência da evasão: 

por sexo, idade e área de conhecimento; 

 analisar o percentual médio de carga horária integralizada até a evasão; 

 analisar a relação entre a proporção de disciplinas cursadas em que o estudante foi 

aprovado ou reprovado por nota ou por falta e a ocorrência da evasão. 

 avaliar o tempo de permanência dos alunos na UFPE até o momento em que 

conseguem se formar e dos que estão ainda matriculados até 31 de dezembro de 

2015.  

 

1.3. Metodologia 

Ainda não existe um consenso sobre a melhor forma de medir a taxa de evasão, mas 

vários métodos estão disponíveis para estimar evasão de curso. Dependendo do modo como a 

evasão é aferida, ou definida, o verdadeiro número de estudantes evadidos pode acabar sendo 

subestimado ou mesmo superestimado. A partir de tamanha “elasticidade” conceitual é que se 

pode justificar a necessidade por certa diversidade de índices e metodologias de avaliação da 

evasão. 

Segundo Silva Filho (2007) e Lobo (2011), não há fórmula ideal para o cálculo da 

evasão, pois depende dos critérios e metodologias adotadas. O importante é adotar um critério 

e metodologia que não variem significativamente no tempo para que todos possam, de forma 

transparente e, com a metodologia e critérios adotados de conhecimento público, acompanhar 

a evolução dos resultados no tempo, identificando as tendências históricas do fenômeno, sem 

riscos de erros substanciais.  

O método de fluxo foi utilizado para cálculo da evasão levando em consideração a 

entrada, retenção e saída do discente. Consiste no acompanhamento dos estudantes de uma 

determinada turma a partir do ingresso em determinado curso, ano ou semestre específico, até 

a saída dos mesmos do referido curso, levando em conta ingresso, egresso, retenção e saída do 

discente, ou seja, o método torna-se eficaz ao final de uma Geração Completa. 
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Nesse estudo, o conceito de "falha" está associado à evasão do Curso da UFPE; ou 

seja, falhas associam-se aos alunos que evadiram. Por outro lado, as censuras referem-se 

àqueles que ainda não evadiram, pois ainda estão matriculados ou trancados no curso, dentre 

outros motivos. A metodologia estatística aplicada para o desenvolvimento deste trabalho foi 

a Análise de sobrevivência.  

 1.4. Organização do Trabalho 

A dissertação está estruturada da seguinte maneira: No capítulo 1 encontra-se a 

introdução, a justificativa e relevância do estudo e os objetivos gerais e específicos. Nos 

capítulos 2 e 3 tem-se a revisão da literatura, que aborda temas relativos a estudos da evasão e 

análise de sobrevivência. No capítulo 4 consta a metodologia adotada. No capítulo 5 

apresentam-se os resultados e no capítulo 6 estão as conclusões e recomendações para 

trabalhos futuros. Por fim, complementando o estudo, estão as referências bibliográficas e os 

anexos.  
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2  EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 

2.1 Causas da Evasão nas Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil 

 

A evasão nas IFES brasileiras pode ser facilmente constatada nos dados do Censo 

Superior de Ensino Superior do INEP, de periodicidade anual, simplesmente observando que 

a diferença entre o número de ingressantes e o número de diplomados em cada ano continua 

grande. Apesar disso, muito pouco tem sido feito para tentar reverter esta situação.  

Tinto (1975 apud AMBIEL, 2015, p. 42) “entendia que a evasão do Ensino Superior 

seria uma atitude voluntária, motivada principalmente por desempenho acadêmico 

insatisfatório e da não integração social ao novo ambiente”. Entretanto diversos estudos 

identificaram causas bem diferentes. Platt Neto et al (2008), por exemplo, afirmam que um 

dos fatores causadores da evasão é a necessidade do trabalho remunerado devido às carências 

econômicas. De acordo com Tigrinho (2008), a falta de compatibilidade entre os horários dos 

cursos e do trabalho caracterizam uma realidade a ser enfrentada pela IES buscando soluções 

para o problema da evasão. Segundo o autor:  

 

"A dificuldade de conciliar a jornada de trabalho e o horário escolar é fator 

de suma importância na decisão de abandonar a faculdade. Quando as 

obrigações profissionais entram em conflito com os compromissos dos 

estudos, são estes, na maioria das vezes, que são adiados”. (TIGRINHO, 

2008, p. 5) 

 

Tigrinho (2008) ainda afirma que outros fatores responsáveis pela evasão são: quando 

o discente se decepciona com o curso, a falta de conhecimento sobre o curso, a falta de 

conhecimento sobre a profissão; e as perspectivas no mercado de trabalho. Muitas destas 

causas acabam causando a desistência do estudante logo no início do curso. Alguns estudos 

têm sido feitos com a preocupação de entender os fatores preponderantes para o fato e, ainda 

citando Tigrinho (2008): 

 

"A evasão escolar no ensino superior brasileiro é um fenômeno grave que 

acontece tanto nas instituições públicas quanto nas privadas e requer 

medidas eficazes de combate. Ao observar a evolução do número de 
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ingressantes nos últimos anos, fica evidente que a matricula tem aumentado 

significativamente; no entanto, não tem garantido a frequência do aluno até o 

final do curso" (TIGRINHO, 2008, p. 3). 

Um fato que vem aumentando nos últimos anos é a mudança de curso pelos discentes, 

na mesma instituição, que acaba gerando evasão no curso anterior. Este fato pode ocorrer pela 

falta de identificação com o curso, ou pelo fato de escolher um curso de menor concorrência 

no vestibular com o objetivo de ter acesso mais rápido à universidade. (ANDRIOLA, 2003) 

Gaioso (2005), em sua pesquisa na Universidade Católica de Brasília com dirigentes 

de 21 IES e alunos dos cursos de Direito, Medicina e Engenharia Civil, apresenta diversas 

causas para a evasão, quais sejam: repetência, orientação vocacional/profissional, mudança e 

desprestígio de curso, desmotivação, falta de perspectiva de trabalho, deficiência da educação 

básica, entre outras causas.  

Existem indícios que, após a reprovação em uma ou mais disciplinas, os alunos fiquem 

mais suscetíveis a evadirem de seus cursos, comprovando, na maioria das vezes, que 

reprovação e evasão são fenômenos correlacionados. Alguns alunos desistem logo no início 

do curso por causa da reprovação em disciplinas consideradas "difíceis", principalmente na 

área de exatas (MARINS et. al, 2010), resultado semelhante daquele encontrado 35 anos antes 

por Tinto (1975 apud AMBIEL, 2015), como já referido. 

 Alguns estudos anteriores sobre evasão apontam a precariedade da formação do aluno 

na educação básica e a falta de interesse no curso pelos alunos ingressantes, provocando uma 

evasão devido à dificuldade de continuar os estudos. Muitas vezes a dificuldade de estudar é 

alavancada pelo número de reprovações, a idade (quando o aluno está fora da faixa normal e a 

necessidade de entrar no mercado de trabalho) ou mesmo o sexo, sendo a presença dos 

homens maior no mercado assim como a cobrança pela geração de renda. (SAMPAIO et al., 

2011) 

Manhães et al. (2011) utilizaram a ferramenta de mineração de dados para fazer a 

previsão do risco de evasão com as notas do primeiro ano dos ingressantes do curso de 

Engenharia Civil da UFRJ., tendo obtido uma acurácia de até 80% na classificação dos 

alunos. Brito et al. (2015) propuseram a aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina 

na identificação de estudantes com risco de evasão utilizando a técnica de mineração de dados 

através da ferramenta Weka, usando oito categorias de algoritmos diferentes, com base nas 

notas do vestibular e disciplinas do primeiro semestre do curso. Os resultados alcançados, 

com acurácia de até 86,9%, revelaram que é possível encontrar possíveis candidatos à evasão 
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já a partir do primeiro ano de ingresso a partir da análise das notas obtidas pelos estudantes na 

prova de ingresso na instituição e nas disciplinas do primeiro semestre do curso. 

 O estudo de Silva (2013), cujo objetivo foi identificar as variáveis que poderiam 

influenciar na decisão de evadir, utilizou dados de 2006 a 2009 da Fundação Escola de 

Comércio Álves Penteado (FECAP), localizada no estado de São Paulo, aliada a técnicas de 

análise de sobrevivência multivariada com modelo de regressão de Cox, tendo revelado que a 

reprovação, o aumento da idade e o sexo (masculino) aumentam as chances de evasão.  

A literatura internacional tem, em sua maioria, um grande número de trabalhos onde seu 

foco está voltado para instituições específicas e ainda tentam identificar as causas da evasão 

no ensino superior utilizando métodos estatísticos, principalmente os métodos na qual a 

variável resposta é relacionada ao tempo de permanência dos alunos nos cursos de graduação. 

(SILVA, 2013).  

Paura e Arhipova (2014) analisaram as causas do abandono de alunos do primeiro ano 

das faculdades de Ciências de Engenharia na Universidade de Agricultura de Letónia (LUA) 

utilizando a técnica de análise de sobrevivência, em especial, o modelo de regressão de Cox. 

Os resultados deste estudo mostraram que aproximadamente 34,4% dos estudantes deixam as 

faculdades de engenharia e ciências durante o primeiro ano de estudo e que o desempenho 

acadêmico (       ), sexo (       ) e didática dos professores (        ) são fatores 

que explicam a evasão no modelo de regressão de Cox. 

Por outro lado, os estudantes de ciência da computação da universidade da Letônia no 

primeiro ano de graduação com desempenho acadêmico baixo (reprovação) levam ao 

abandono do curso (BORZOVS et. al., 2015). 

De acordo Ambiel (2015), que utilizou a ferramenta da análise fatorial para fazer 

agrupamentos entre as variáveis explicativas para a evasão, encontrou 7 fatores através da 

análise dos componentes principais (ACP), em especial, o quinto fator foi relacionado ao 

baixo desempenho do aluno em algumas disciplinas. 

A retenção também compromete a taxa de sucesso nos processos de ensino e pode 

provocar a evasão, ainda que não se deva confundir evasão com retenção. A retenção pode até 

influenciar na evasão, mas se constituem fenômenos diferentes com definições e conceitos 

próprios.  

De acordo com Pereira (2013), que utilizou a técnica de regressão logística aplicado aos 

dados de retenção dos alunos das universidades federais (UF) definidos pela ANDIFES 
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(1996), na qual os alunos foram considerados retidos quando os mesmos ultrapassarem o 

tempo máximo de integralização e ainda não tiverem concluído o curso: 

a) os estudantes que não aproveitaram disciplinas possuem chance de retenção de 2,4 

vezes a dos que aproveitaram cinco disciplinas ou mais, 

b) os alunos dos cursos da área de Linguística, Letras e Artes possuem chance de 

retenção de 7,2 vezes a dos alunos da área de referência (Ciências da Saúde); 

c) as áreas de Ciências Exatas e da Terra e Engenharias não atingiram o nível de 

significância adotado; 

d) quanto ao trancamento do curso, os alunos dos cursos com apenas 1 trancamento 

apresentaram 15,1 vezes mais chances de retenção em relação aos alunos sem 

trancamento; 

e) quanto ao Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA), foi definido que a 

categoria de 9,01 a 10,00 seria tomada como referência, tendo os alunos da faixa 

entre 4,01 e 6,00 apresentado 10,1 vezes mais chances de retenção. 

2.2 Resultados do Trabalho da Comissão Especial para Estudo da Evasão da 

ANDIFES 

 

Segundo Adachi (2009), o estudo realizado pela Comissão Especial para o Estudo da 

Evasão nas universidades brasileiras constitui-se como um pioneiro esforço de um conjunto 

de diferentes instituições de ensino superior para coletar, traçar e medir a evasão. 

A Comissão definiu três conceitos de evasão, a saber: 

a) evasão de curso: quando o estudante desliga-se do curso superior em situações 

diversas, tais como por abandono (deixa de matricular-se), desistência (oficial), 

transferência/reopção (mudança de curso) ou exclusão por norma institucional; 

b) evasão da instituição: quando o estudante desliga-se da instituição na qual está 

matriculado; 

c) evasão do sistema: quando o estudante abandona de forma definitiva ou temporária 

o ensino superior. (ANDIFES/ABRUEM/SESu/MEC, 1996, p.20). 

Para aplicar o método proposto pela ANDIFES/ABRUEM/SESu/MEC (1996) foram 

utilizados os seguintes conceitos: 
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a) ingressante - Aluno que ingressou em dado curso, no ano/período-base 

considerado, independentemente da forma de ingresso. Deste modo, foram 

computados todos os ingressantes no ano/período-base estabelecido, qualquer que 

tenha sido o tipo de ingresso na universidade (vestibular, transferência, 

reingresso,etc.) 

b) formado - Aluno que concluiu o curso de graduação dentro do prazo máximo de 

integralização curricular, fixado pelo CFE(Conselho Federal de Educação), contado 

a partir do ano/período-base de ingresso. 

c) retido - Aluno que ainda não concluiu o curso, mantendo-se, entretanto, 

matriculado ou vinculado na universidade. 

d) evadido - Aluno que deixou o curso sem concluí-lo. 

e) geração completa - Corresponde à situação do conjunto de ingressantes em um 

dado curso, em um ano/período-base, ao final do prazo máximo de integralização 

curricular. (ANDIFES/ABRUEM/SESu/MEC, 1996, p.23) 

 O resultado do trabalho da comissão foi a apresentação de um relatório (1996) com o 

diagnóstico de forma quantitativa, sem uma identificação das causas. O cálculo da evasão em 

cada curso avaliado seguiu o método baseado em gerações completas, conforme expressão 

(2.1), onde o número de diplomados (  ) somado ao número de evadidos (  ) e somado ao 

número de retidos (  ) fosse igual ao número de ingressantes no ano (  ), ou seja, 

 

                         (2.1) 

 

A fórmula utilizada para calcular a taxa (%) de evasão de determinado curso é então dada por: 

 

          
  

  
       

        

  
       (2.2) 

 

Os cursos superiores foram agrupados em áreas de conhecimento definidas pelas 

CAPES/CNPq, que ainda foi dividida em subáreas com o agrupamento de cursos semelhantes 

e foram calculados a média e o desvio-padrão dos percentuais de evasão dentro de cada 

subárea (ANDIFES/ABRUEM/SESu/MEC, 1996) 

 Para ANDIFES/ABRUEM/SESu/MEC (1996), havia três grupos de fatores que 

influenciavam a evasão no ensino superior: os individuais do aluno, os externos e os internos 
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às instituições. Os fatores característicos individuais do estudante referente à evasão estão 

relacionados às habilidades de estudo, personalidade, formação, escolha precoce da profissão, 

reprovações constantes, baixa frequências às aulas e dificuldades de adaptação à vida 

universitária. Já os fatores internos às instituições se caracterizam em questões peculiares à 

própria Academia, como pela falta de clareza sobre o projeto pedagógico do curso, por 

questões didático-pedagógica, desvalorização da docência para os alunos das licenciaturas, 

estrutura insuficiente de apoio ao ensino, e baixa estrutura física aos programas institucionais 

para o estudante, como monitoria, iniciação científica e laboratórios de ensino 

(ANDIFES/ABRUEM/SESu/MEC, 1996). Por fim, é possível destacar os fatores 

condicionantes da evasão externos às instituições, como o mercado de trabalho, 

reconhecimento social da carreira escolhida, conjuntura econômica, desvalorização da 

profissão, dificuldade de atualizar-se perante as evoluções tecnológicas, econômicas e sociais 

da contemporaneidade e políticas governamentais (ANDIFES/ABRUEM/SESu/MEC, 1996). 
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3 ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA 

 

3.1 Conceitos Básicos 

 

A análise de sobrevivência é uma das áreas da Estatística que mais cresceu ultimamente.  

O termo análise de sobrevivência é referido mais comumente na área de Medicina. Entretanto, 

outras áreas de conhecimento também vêm utilizando cada vez mais essas técnicas de análise 

de dados. Na Engenharia, são comuns os estudos em que os produtos ou componentes são 

colocados em teste para estimar, por exemplo, distribuições de probabilidade ou duração 

média da vida útil de certo produto. (COLOSIMO e GIOLO, 2006). 

Na análise de sobrevivência, a variável resposta é, na maioria das vezes, o tempo até a 

ocorrência de um evento de interesse, sendo este tempo denominado por tempo de falha ou 

tempo de sobrevivência. A principal característica de dados de sobrevivência é a presença de 

censura, que é a observação parcial da resposta, pois o tempo de sobrevivência ainda não teria 

sido observado durante o estudo, ou seja, um acontecimento no qual algumas informações 

foram interrompidas de serem estudadas, ou pelo fato do estudo terminar e seu tempo de falha 

ir além da época de pesquisa, ou por uma interrupção antes do final do estudo. Pode-se dizer 

que análise de sobrevivência corresponde a modelos de regressão que incorporam "censura" 

na variável dependente. No caso do presente estudo, o tempo de falha foi o tempo, contado 

em semestres letivos, até o aluno evadir da UFPE. 

 

3.1.1 Tempo de Falha (Tempo de Sobrevivência) 

 

O tempo de origem ou tempo inicial deve ser precisamente definido para cada indivíduo 

ou elemento em estudo. A escala de medida é quase sempre o tempo real, mas pode ter outras 

alternativas.  

É muito importante definir de forma clara o vem ser a falha em estudos de 

sobrevivência. O tempo de sobrevivência ou tempo de falha vai do tempo inicial até a 

ocorrência do evento falha usando a escala de medida já definida. 
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3.1.2 Censura 

 Uma característica decorrente dos estudos com variáveis resposta temporal é a 

presença de respostas incompletas ou parciais. Estas observações são denominadas censuras. 

Note-se que a informação obtida por um dado censurado (tempo de falha) é superior ao tempo 

registrado. É importante notar que mesmo censuradas, todas as observações de um estudo de 

sobrevivência devem ser usadas na análise estatística, pois, mesmo incompletas fornecem 

informações sobre o tempo de falha e a omissão destas observações no cálculo das estatísticas 

de interesse provavelmente resultará em conclusões viciadas.  

 Segundo Colosimo e Giolo(2006) existem três tipos de censura: 

i) Censura à direita – São as censuras em que a ocorrência de falha está à direita do 

tempo registrado. Nela ocorre o evento de interesse depois de um tempo inicial fixado, 

podendo esta ser ainda subdividida em três tipos: 

 Tipo I – quando o estudo termina após um determinado período de tempo fixado. 

 Tipo II – quando o estudo termina depois de chegar a uma determinada quantidade 

de falhas. 

 Aleatória - ocorre quando a observação sai do estudo antes de ocorrer a falha dentro 

do tempo de estudo. 

ii) Censura à esquerda – Não sabemos ao certo quando houve a falha, pois a falha 

ocorreu antes do indivíduo ser estudado. 

iii) Censura intervalar – quando a falha ocorre dentro de um intervalo de tempo, no 

qual não se sabe o tempo exato da falha dentro desse intervalo. 

 Também pode haver tempo de vida duplamente censurado, que é o estudo onde ocorre 

censura à direita e censura à esquerda. 

Não se pode confundir truncamento com censura, pois o truncamento é quando ocorre 

alguma condição que exclui certos indivíduos do estudo, no qual eles serão observados 

somente após experimentarem certo evento. 

 No presente estudo a censura é à direita e do tipo I e ocorre quando o aluno ainda 

continuava vinculado em dezembro de 2015. 

 



26 
 

 
 

3.1.3 Função de Sobrevivência (S(t)) 

Seja T uma variável aleatória não negativa, usualmente contínua, que represente o 

tempo de falha. A função de sobrevivência é definida como a probabilidade de uma 

observação não falhar até um certo tempo t, ou seja, a probabilidade de uma observação 

sobreviver ao tempo t, definida da forma 

 

             S(t) = P(T≥t)                                                                                                             (3.1) 

 

Em consequência, a função de distribuição acumulada da variável T é definida como a 

probabilidade de uma observação não sobreviver ao tempo t, isto é, F(t)=1 - S(t) 

 

3.1.4 Taxa de falha ou de Risco 

 É a probabilidade de falha ocorrer em um intervalo de tempo e pode ser expressa em 

termos da função de sobrevivência. A taxa de falha não tem limite superior e é sempre 

positiva. Ela descreve a distribuição do tempo de vida da informação estudada e mostra como 

a taxa instantânea de falha muda com o tempo. 

  A função de risco pode ser definida a partir da Função de Sobrevivência, da forma: 

            
               

  
  

                                                        ou 

 

      
            

       
 

    

      
 

    

    
         (3.2) 

 

É possível mostrar a relação entre f(t), S(t) e h(t), dada por  

F(t)=h(t).S(t)              (3.3) 

 

 “A função de taxa de falha é mais informativa do que a função de sobrevivência. 

Diferentes funções de sobrevivência podem ter formas semelhantes, enquanto as respectivas 

funções de taxa de falha podem diferir drasticamente” (COLOSIMO; GIOLO (2006), p.23). 
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3.2 Técnicas da Análise de Sobrevivência  

Geralmente, a análise de sobrevivência tem como objetivo a construção de 

estimadores das funções usadas em relação ao tempo de vida, verificando existência de 

dependência dessas funções com outras variáveis. As técnicas da análise de sobrevivência 

podem ser organizadas em três categorias: 

a) Técnicas não-paramétricas. Não é feita nenhuma suposição sobre a distribuição dos tempos 

de vida da população. Esses modelos menos poderosos, mas são os mais flexíveis. Ainda são 

mais limitados, pois não é possível testar o efeito de algumas variáveis ao mesmo tempo. A 

principal técnica não-paramétrica da análise de sobrevivência é o estimador de Kaplan-

Meier.  

b) Técnicas semi-paramétricas. Conhecidas como modelos de regressão de Cox. A grande 

vantagem dessa abordagem com relação aos modelos não-paramétricos é a possibilidade de 

testar a significância estatística de diversas covariáveis (análise multivariada) sobre a 

distribuição dos tempos de vida. 

 c) Técnicas paramétricas. São chamadas também de modelos de tempo de vida 

acelerado. Elas definem com rigidez a forma funcional das distribuições de tempo de 

vida na população. Por conta da falta de flexibilidade, essas técnicas são utilizadas 

com pouca frequência. (LIMA JUNIOR; SILVEIRA; OSTERMANN, 2012) 

 

3.2.1 Técnicas Não-paramétricas 

 Algumas medidas de interesse são obtidas através dessa técnica tais como a média e a 

mediana para as variáveis aleatórias de tempo de vida com a presença de censuras e, o teste 

não paramétrico para a comparação de duas ou mais funções de sobrevivência e que podem 

ser descritos graficamente. 

 

3.2.1.1 Estimador de Kaplan-Meier 

 “O estimador não paramétrico de Kaplan-Meier é o mais conhecido e utilizado para 

estimar a função de sobrevivência, proposto por Kaplan e Meier (1958). Também é conhecido 

como estimador limite-produto” (MIRANDA (2012)).  

 Ele “divide o tempo de falha em intervalos, cujos limites correspondem ao tempo de 

falha da amostra (BOTELHO et al, 2009). 
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 As informações da probabilidade estimada de sobrevivência para um determinado 

tempo são ilustradas através da curva de Kaplan-Meier. 

O estimador de Kaplan-Meier é definido por: 

                      
  

  
      

)                                                                                        (3.4) 

em que os tempos de falhas t1, t2, ..., ti representam os tempos de falhas ordenados, ri é o 

número de falhas ocorridas dentro do intervalo i e di é o número de indivíduos que não 

falharam até o instante anterior a ti . 

 Segundo Colosimo e Giolo (2006), as principais propriedades do estimador de Kaplan-

Meier são basicamente as seguintes: 

i) é não viciado para amostras grandes 

ii) é fracamente consistente, 

iii) converge assintoticamente para um processo gaussiano e 

iv) é estimador de máxima verossimilhança de S(t). 

 

3.2.1.2 Teste para comparar curvas de sobrevivência 

 Segundo Colosimo e Giolo (2006), o teste de logrank é o mais utilizado em análise de 

sobrevivência para comparar curvas de sobrevivência. O teste Logrank permite a comparação 

entre populações (duas curvas de sobrevivência) com propriedade de risco proporcionais, ou 

seja, quando a razão das funções de risco dos grupos tende a ser constante. A estatística deste 

teste é a diferença entre o número observado de falhas em cada grupo e o número esperado de 

falhas. Em cada tempo de falha tj, os dados podem ser dispostos em forma de tabela de 

contingência 2 x 2 com dij falhas e nij – dij sobreviventes na coluna, conforme mostrado no 

quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1 Tabela de contingência gerada no tempo tj para dois grupos 

individuais comparados pelo teste logrank 

 
Grupos 

Totais 
1 2 

Falha d1j d2j dj 

Não falha n1j – d1j n2j – d2j nj - dj 

Totais n1j n2j nj 
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 Fixando as marginas na linha e na coluna, para o número de falhas no tempo tj e 

censura até o tempo tj, a distribuição     é uma hipergeométrica: 

 
   

   
  

   

   
 

 
  

  
 

 

A média de    é            
   e a variância de     é: 

                            
           

 

A seguir a fórmula generalizada para comparar as curvas de sobrevivência dada por: 

           
            

 
    

 

   
      

 
   

                                                                                  (3.5) 

Onde W é a estatística do teste logrank 

(Vj)2 : é a variância de     

uj : pesos que especificam o teste 

W tem distribuição qui-quadrado com 1 grau de liberdade 

 Para realizar o teste de logrank basta tomar uj =1 

 

Há outros testes de comparação não paramétricos além do Logrank, quais sejam: o 

teste de Wilcoxon e o teste de Tarone e Ware. O teste de Wilcoxon foi adaptado para dados 

censurados a partir do teste não paramétrico de Wilcoxon obtido quando      . O teste de 

Tayrone e Ware propõe peso       . A escolha do peso direciona o tipo de diferença a ser 

detectado nas funções de sobrevivência.  O teste Wilcoxon utiliza peso igual ao número de 

indivíduos sob risco, ou seja, coloca mais peso na proporção inicial do eixo do tempo, o teste 

de logrank coloca mesmo peso para o eixo do tempo e reforça o enfoque nos tempos maiores 

quando comprado com teste de Wilcoxon e o teste de Tarone-Ware se localiza numa situação 

intermediária.(COLOSIMO E GIOLO, 2006, p.61-62) 

 

3.2.2 Técnicas Paramétricas  

Os modelos de regressão paramétricos mais usuais são Exponencial, Weibull e Log-

normal, os quais atribuem uma distribuição de probabilidade aos tempos.  
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i) A distribuição Exponencial (caso particular da Weibull) é o modelo mais simples para 

descrever o tempo de falha, pois é a única que tem uma função de taxa de falha (ou risco) 

constante. Historicamente é o mais utilizado na literatura de análise de sobrevivência. 

ii) A distribuição de Weibull, por outro lado, tem ampla aplicabilidade, pois tem muitas 

variedades de formas e tem a mesma propriedade em que a função de taxa de falha é 

crescente, decrescente ou constante, sendo ela monótona.  

Segundo Colosimo e Giolo (2006), o modelo de regressão Weibull generaliza o modelo 

exponencial linearizado, atribuindo ao erro uma distribuição normal com variância σ
2
, 

podendo ter p covariáveis. Tem a forma dada por: 

                                                                                     (3.6) 

onde x’     x1, ..., xp  e β  β0  β1        βp ’  Este modelo é conhecido como modelo 

de regressão Weibull, pois T deve ter uma distribuição de Weibul para que log(T) 

tenha uma distribuição do valor extremo com parâmetro de escala σ. A função de 

sobrevivência para Y condicional a x é expressa por: 

 

                               
     

 
                                                                          (3.7) 

e para T condicional a x, dado por: 

                             
 

         
 
 
  

 .                                                                   (3.8) 

iii) A distribuição log-normal é bastante utilizada em diversas situações (clínica, 

industrial, etc). O modelo possui dois parâmetros em sua estrutura, mas a sua função 

taxa de falha não é monótona, assim tal função cresce, atinge um valor máximo e 

decresce. Os parâmetros desse modelo representam a média do logaritmo e o desvio 

padrão. Outro fato importante é caso em que os dados sejam provenientes de uma 

distribuição log-normal, então estes poderão ser analisados segundo uma distribuição 

normal. Para isto, deve-se considerar o logaritmo dos dados ao invés dos dados 

originais. (FRAZÃO, 2012) 

 Conforme ainda Colosimo e Giolo (2006) existem ainda outros modelos 

probabilísticos que podem ser usados como a log logística, a distribuição Gama e Gama 

generalizada, a distribuição Log-gama, Rayleigh, normal inversa e Gompertz. 
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3.2.2.1 Método de Máxima Verossimilhança  

Os métodos de inferência estatística utilizados em análise de sobrevivência são, na 

grande maioria, baseados na teoria assintótica da máxima verossimilhança, visto que a 

presença de censura torna muito difícil a obtenção de distribuições amostrais exatas. 

Se (t1,..., tr) fosse uma amostra aleatória de tempos de vida completos com r falhas, ou 

seja, sem censura, a função de verossimilhança seria dada por: 

              
 
    (3.9) 

onde   representa um parâmetro genérico. 

O método de máxima verossimilhança trata o problema de estimação, baseado nos 

resultados obtidos pela amostra, de qual é a distribuição com maior probabilidade de ter 

gerado tal amostra. Por exemplo, se a distribuição dos tempos segue a distribuição de 

Weibull, para cada combinação dos parâmetros dessa, têm-se diferentes distribuições de 

Weibull. Assim, esse estimador escolhe a melhor combinação que melhor explique a amostra 

observada. A grande vantagem do método de máxima verossimilhança é possuir a capacidade 

de trabalhar com dados censurados. Neste caso, se os dados possuem censura do tipo I, em 

que se tem r falhas e n-r censuras observadas no término do experimento, a função de 

verossimilhança, assume a seguinte forma geral: 

                                    
 
     

 
                                                                      (3.10) 

 

3.2.2.2 Teste da Razão de Verossimilhança 

Segundo Colosimo e Giolo (2006), o Teste da Razão de Verossimilhança (TRV) é 

baseado na função de verossimilhança e envolve a comparação dos valores de logaritmo da 

função maximizada, comparando       e      . A estatística do teste é dada por: 

 

                       
      

     
                                                                      (3.11) 

 A finalidade do Teste da Razão de Verossimilhança é determinar com base nos dados 

da amostra qual é a distribuição, entre as definidas pelos possíveis valores de parâmetros, com 

maior possibilidade de ter gerado a amostra.  

 “A escolha do modelo a ser utilizado é bastante importante na análise paramétrica de 

dados de tempo de vida. O teste de máxima verossimilhança (TRV) somente pode ser 

aplicado após ter sido definido um modelo probabilístico adequado para os dados. A proposta 
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empírica consiste em ajustar modelos probabilísticos (Exponencial, Weibull, etc.) e, com base 

na comparação entre valores estimados e observados, decidir qual deles "melhor" explica os 

dados amostrais” (COLOSIMO; GIOLO, 2006, p.95). 

3.2.3 Técnicas Semi-paramétricas  

 O modelo semi-paramétrico de Cox não faz suposições sobre as distribuições de 

probabilidade dos tempos (COLOSIMO e GIOLO (2006)). 

 Em várias situações de pesquisa, a única maneira de estudar a relação entre o tempo de 

vida e as diversas variáveis explicativas (nominais e/ou intervalares) é construindo um 

modelo paramétrico ou semi-paramétrico que incorpore os efeitos dessas variáveis. A 

regressão de Cox é um modelo de riscos proporcionais. (D.W, 1999 apud LIMA JUNIOR et 

al, 2012). 

 Para poder usar o modelo de regressão de Cox, as taxas de falha acumuladas e as taxas 

de falhas têm que ser proporcionais. 

 O modelo de regressão de Cox analisa os dados de tempo de vida ajustando por 

covariáveis, onde a resposta é o tempo até a ocorrência de um evento de interesse. Ele é muito 

flexível por existir nele componentes não paramétricos. Os coeficientes β’s medem os efeitos 

das covariáveis sobre a função de taxa de falha que são estimadas através das observações 

amostrais. 

3.2.4 Análise dos Resíduos 

A análise de resíduos deve verificar os seguintes itens: 

i) A proporcionalidade do risco; 

ii) A forma funcional do modelo; 

iii) A presença de outlier; 

iv) A presença de pontos de alavanca. 

De acordo com Colosimo e Giolo (2006), uma avaliação da adequação dos modelos 

ajustados é de grande importância para a análise de dados, principalmente nos modelos de 

regressão. Uma análise gráfica dos resíduos pode ser utilizada com este fim. Essa técnica é 

utilizada para rejeitar modelos inapropriados e não para escolher o melhor modelo 

paramétrico. Para sabermos qual será a distribuição adequada para os erros, podemos utilizar 

a análise gráfica dos resíduos e, ainda segundo Colosimo e Giolo (2006) há 4 tipos de 

resíduos que devem ser analisados: 
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• Resíduos de Cox-Snell – Se o modelo for adequado, ele deverá seguir uma 

distribuição exponencial padrão e os resíduos vêm de uma população homogênea. A função 

de sobrevivência é obtida pelo estimador de Kaplan-Meier, e o gráfico das curvas desses 

resíduos podem auxiliar em observar a qualidade do modelo ajustado. Quanto mais próximo 

eles estiverem, melhor será o ajuste do modelo. 

• Resíduos padronizados – Equivale aos resíduos de Cox-Snell, porém é representado 

pelos modelos log-lineares. Se ele for considerado um modelo de regressão exponencial ou 

log-normal adequado, ele será uma amostra censurada da distribuição normal padrão, assim o 

gráfico dos resíduos vai tender a uma reta. 

• Resíduos Martingal – Corresponde a uma leve modificação dos resíduos de Cox-Snell, 

e serve para analisar a forma funcional do modelo se ele é linear, ou quadrático, por exemplo, 

para uma determinada covariável. Se uma curva suavizada do diagrama de dispersão for 

linear, não será necessária nenhuma transformação na covariável. 

• Resíduos Deviance – Tenta fazer com que os resíduos Martigal sejam mais simétricos 

em torno de zero, facilitando na identificação de outlier. Se os resíduos apresentarem um 

comportamento aleatório em torno de zero então o modelo é considerado apropriado. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Tipo de estudo 

Quanto à natureza, este trabalho pode ser classificado como uma pesquisa aplicada. Em 

relação aos objetivos, pode-se dizer que é um estudo exploratório-descritivo combinado, ou 

seja, têm por objetivo descrever completamente o fenômeno podendo ser encontradas tanto 

descrições quantitativas quanto exploratórias. (MARCONI & LAKATOS, 2003). 

 

4.2 Dados utilizados 

Os dados utilizados neste trabalho são referentes a 64.621 alunos que ingressaram na 

UFPE entre os anos de 2003 e 2014. Essas informações foram coletadas em dezembro de 

2015 no Sistema de Informações de Gestão Acadêmica (Sig@) da UFPE. As variáveis 

utilizadas foram: sexo; idade do aluno ao ingressar no curso; o perfil curricular; a forma de 

ingresso no curso (por vestibular ou por outras formas, tais como diplomados, força judicial, 

transferência interna, reintegração); forma de saída do curso (por formatura ou por evasão); 

desempenho acadêmico (média das notas das disciplinas cursadas); percentual de disciplinas 

reprovadas; percentual de disciplinas reprovadas por falta; percentual de carga horária 

integralizada e tempo de permanência no curso, todas essas variáveis foram calculadas até sua 

saída ou até dezembro de 2015. Para calcular o tempo de permanência do aluno no curso, 

foram contabilizados por semestres até o semestre/ano de evasão (alunos que evadiram até 

dezembro de 2015), de formatura (alunos que se formaram até dezembro de 2015) ou até 

dezembro de 2015, para os alunos que ainda não tinham evadido ou se formado, ou seja, ainda 

matriculados. 

Dos 64.621 alunos, foram considerados para o estudo do tempo de permanência os 

55.401 alunos que ingressaram no período de 2003 e 2014 do campus Recife. Essa restrição 

se fez necessária visto que os campi de Caruaru e Vitória são novos e com características 

diferentes do campus Recife. Logo, neste estudo a amostra utilizada foi a população que 

ingressou nos cursos do campus Recife, no período de 2003 a 2014. 
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Neste trabalho, um aluno é considerado evadido se ele deixou o curso e a instituição até 

dezembro de 2015, por desligamento, desvinculado, transferência externa. Se o aluno 

abandonou o curso por outro curso da UFPE, não foi considerado como evasão e sim a sua 

última situação na instituição. 

A estrutura da base de dados foi organizada visando atender a proposta de mensuração 

do tempo, com base no número de semestres letivos, até o egresso do aluno devido à 

formatura ou à evasão. Todos os dados da evolução acadêmica dos alunos ingressantes nas 

turmas investigadas foram coletadas até o término do semestre de referência adotado (2º 

semestre de 2015)  

Para identificação de cada aluno com vínculo no curso nos anos considerados foi 

considerado o último ingresso com situação diferente de evasão, ou seja, se o aluno foi 

evadido de outro curso, mas ingressou em um novo curso foi considerado o último vínculo 

com a UFPE, desta forma: não tem alunos vinculados em mais de um curso, ou seja, a evasão 

desse estudo é a evasão por curso e da instituição. 

As variáveis dicotômicas indicadoras da ocorrência dos eventos de interesse foram:  

formado; evadido. Para estas variáveis indicadoras de evento, cada aluno ainda vinculado ao 

curso no semestre de referência representa uma censura à direita.  

As variáveis quantitativas contínuas explicativas foram: Idade ao ingressar; Média geral 

das notas; número de disciplinas reprovadas; número de disciplinas Reprovadas por Falta; 

carga horária Integralizada; Carga horária Dispensada. 

Algumas variáveis foram alteradas/modificadas: números de disciplinas reprovadas 

foram divididas pelo total de disciplinas matriculadas e multiplicadas por 100, transformando-

a em “Percentual de disciplinas reprovadas”, o mesmo como percentual de disciplinas 

reprovadas por falta. O “percentual da carga horária Integralizada” foi divida pela carga 

horária de integralização do curso e multiplicada por 100. 

Para  análise multivariada foram utilizadas as variáveis contínuas e nominais e o  banco 

de dados completo apresenta um total de 19 variáveis, descritos a seguir na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 - Descrição das variáveis utilizadas 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 
Tipo de 

variável 

CLASSIFICAÇÃO 

DA INFORMAÇÃO 

Ano Ano de ingresso dos alunos Nominal 2001-2014 

Sem Semestre de ingresso dos alunos Nominal 
1 – 1° Semestre  

2 – 2° Semestre 

Tipo_Ing 
Tipo de ingresso do aluno (por vestibular 

ou outra forma de ingresso) 
Nominal 

1- Vestibular 

2- Outra forma 

Área de conhecimento 
Áreas de conhecimento estruturadas em 

quatro grupos 
Nominal 

1- Filosofia e Ciências 

Humanas;  

2- Ciências Exatas e 

Tecnologia;  

3-Ciências Biológicas e 

da Saúde; 

4-Artes e Comunicação. 

Centro Acadêmico Centro onde estão agrupados os cursos Nominal 

1-CAC 

2-CCB 

3-CCEN 

4-CCJ 

5-CCS 

6-CCSA 

7-CE 

8-CFCH 

9-CIN 

10-CTG 

Curso 
Nome do último curso que os alunos 

tiveram vínculo com a UFPE 
Nominal  

Cpf Número do CPF do Aluno Nominal  

Tempo de Permanencia 
Número de semestres até a evasão, até a 

formatura ou até dezembro de 2015 
Contínua  

Sexo Gênero do aluno Nominal 
0-Masculino 

1-Feminino 

Evasão Se aluno é evadido ou não Nominal 
0-Não evadiu 

1-Evadiu 

Formado Se o aluno é formado ou não Nominal 
0-Não formou 

1-Formou 

Idade Idade do aluno no ingresso (em anos) Contínua  

Desempenho Acadêmico 
Média geral das notas do aluno até 

dezembro de 2015 
Contínua  

%_Reprov 
Percentual de disciplinas cursadas e 

reprovadas (por nota) 
Contínua  

%_Reprov_Falta 
Percentual de disciplinas cursadas e 

reprovadas por falta 
Contínua  

%Ch_Integralizada 

Percentual da carga horária integralizada 

em relação ao total da carga horária do 

perfil do curso  

Contínua  

Evasão_1_Ano 
Evasão dos alunos no primeiro ano de 

ingresso 
Nominal 

0-Não evadiu no 

primeiro ano 

1-Evadiu no primeiro 

ano 

%Ch_Dispensada 

Percentual da carga horária dispensada 

em relação ao total da carga horária do 

perfil do curso 

Contínua  

Trancamento 
Se o alunos fez trancamento em pelo 

menos um semestre 
Nominal 

0- Sem Trancamento 

1-Pelo menos um 

trancamento 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 
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4.3 Análise Estatística  

A variável censurada modelada no trabalho foi  , o tempo de permanência do aluno até 

a sua evasão, ou seja, a “falha”. Houve “censura” neste tempo se o aluno ainda não tinha 

evadido até o final de seu acompanhamento, pois ainda estava matriculado ou vinculado ao 

curso (foram retirados os alunos concluintes). A seguir, são descritas brevemente as técnicas 

estatísticas utilizadas no desenvolvimento deste trabalho.  

O tempo   de permanência do estudante com a UFPE, denominado de seu “tempo de 

vida”, foi ajustado para um modelo paramétrico. A utilização desse método requer, no 

entanto, a especificação de uma distribuição de probabilidade para a variável resposta  . Para 

se determinar qual distribuição melhor se ajustava aos dados, verificou-se a aderência destes à 

distribuição gama generalizada. Além disso, as distribuições mais comuns utilizadas para 

dados de sobrevivência, como a Exponencial, Weibull e Log-Normal, são casos particulares 

dessa distribuição. Aplicou-se, para tanto, o TMV. Também foi ajustado através do modelo de 

regressão semi-paramétrico de Cox, que não requer a especificação de uma distribuição de 

probabilidade para a variável resposta (COLOSIMO e GIOLO, 1996) 

Na análise estatística inferencial, para comparação entre os grupos (matriculados, 

formados e evadidos), utilizou-se o teste qui-quadrado para as variáveis qualitativas 

(nominais)e o teste de Kruskal-Wallis para um fator às variáveis quantitativas (contínuas) que 

não seguiam uma distribuição normal. O tempo até a ocorrência da evasão foi avaliado pela 

construção das curvas de Kaplan-Meier, e a comparação entre elas foi realizada por meio do 

teste Log-rank, Breslow e o de Tarone-Ware. Todos os testes estatísticos realizados foram 

bicaudais, e adotou-se um nível de significância de 5%. O banco de dados foi armazenado em 

uma planilha do Microsoft Excel e a análise foi realizada utilizando o software SPSS 20.0 

para Windows para análise univariada e o R versão 3.2.5 para a análise multivariada. 

As variáveis dicotômicas (dummy) explicativas utilizadas para a modelagem não-

paramétrica e semi-paramétrica foram:  Sexo: gênero dos alunos;  tipo de ingresso: se o 

ingresso foi por vestibular/Sisu ou por outra forma de ingresso;  Evasão no 1º ano: indica se o 

aluno abandonou o curso ainda no primeiro ano de ingresso; Idade em anos no ingresso(até 

22,5 anos ou acima); Desempenho acadêmico (Média das Notas acima ou abaixo de 6). O 

critério utilizado para dicotimização dessas variáveis foi a mediana de cada variável 

considerando apenas os alunos evadidos e matriculados para a modelagem do tempo de 
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permanência até a evasão. As variáveis contínuas também foram modeladas e comparadas 

com os modelos com variáveis dicotomizadas. como apresentado na tabela 4.2 

 

Tabela 4.2 - Descrição das variáveis dummy utilizadas no modelo semi-paramétrico 

Variáveis 
Dummy 

0 1 

Sexo Masculino Feminino 

Idade de ingresso Até 22,5 anos Acima de 22,5 anos 

Área de conhecimento Área I, III e IV (Demais áreas) 
Área II (Ciências Exatas 

e Tecnologia) 

Tipo de Ingresso Outras formas Vestibular 

Turno Diurno Noturno 

% Carga Horária aprovada Até 30% Acima de 30% 

Carga Horária Dispensada Não Sim 

Desempenho Acadêmico (Notas) Até 6,0 Acima de 6,0 

% Reprovação por falta Até 50% das disciplinas Acima de 50% 

Trancamento Não Sim 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Análise Exploratória dos Dados 

Nesta seção é apresentado o perfil da amostra em geral e sobre os dados da evasão 

através de técnicas de estatísticas descritivas. Em seguida é feita uma comparação entre os 

grupos (formados, evadidos e matriculados) por meio de testes de hipóteses e finalizando com 

o ajuste do modelo de Análise de sobrevivência. 

5.1.1 Análise Descritiva dos Dados Gerais 

A primeira etapa em qualquer análise estatística de dados é realizar uma análise 

descritiva das variáveis em estudo. No período de 2003 a 2014, de um total de 55.401 alunos 

que ingressaram em cursos presenciais da UFPE, mais especificamente os cursos do campus 

Recife. Desses alunos 51,8% eram do sexo feminino, 39,9% são da área de conhecimento de 

filosofia e ciências humanas, 22,6% da área de ciências exatas e tecnologia, 22,7% da área de 

ciências biológicas e da saúde e 14,8% da área de e comunicação. Quanto ao tipo de ingresso 

95,8% foi através de Vestibular/Sisu, 75,3% dos alunos ingressaram em cursos diurno. 

Quanto à situação em dezembro de 2015, 43,1% concluíram o curso, 24,4% evadiram-se do 

curso e 32,5% ainda estão vinculados na UFPE, conforme gráfico 5.1.  

 

 

Figura 5.1 – Distribuição dos alunos do Campus Recife da UFPE que ingressaram entre 2003 e 2014 

segundo a última situação (dez 2015). 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 
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Quanto à distribuição por sexo e área de conhecimento, a figura 5.2 mostra que o 

percentual de alunos do sexo feminino é superior nas três áreas de ensino: 56,7% na área de 

Filosofia e Ciências Humanas; 64,6% na área de Ciências Biológicas e da Saúde; 60,0% na 

área de Artes e Comunicação; e apenas na área de Ciências Exatas e Tecnologia o número de 

alunos do sexo masculino é maior (75,2%). 

 

 
Figura 5.2- Alunos que ingressaram por área de conhecimento, segundo o sexo. UFPE – 2003 a 2014 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

Quanto à variável idade, em anos completos, ao ingressar nos cursos da UFPE, a figura 

5.1 mostra que a idade média por ano de ingresso é um pouco maior que 21 anos. 

 

    

Figura 5.3 – Média da Idade de ingresso em anos, segundo os anos de ingressos – UFPE – 2003 a 2014 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 
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Analisando o tempo de permanência por situação em dezembro de 2015 (figura 5.4), 

podemos observar que nas três situações (matriculado, evadido e formado) existem alunos que 

ultrapassam até o maior tempo máximo para integralização de todos os cursos, chegando a 

superar a marca de 20 semestres, representando mais de 10 anos vinculados para se formar ou 

se desvincular, e alunos que ainda estão matriculados, ou seja, são possíveis formandos ou 

futuros evadidos. Alguns outliers apresentados na caixa inferior da situação “formado” 

mostram também um comportamento de reingresso no mesmo curso ou curso afim, 

dispensando disciplinas e concluindo o curso com tempo de permanência inferior a tempo 

padrão de permanência. 

 

 
Figura 5.4 – Boxplot da distribuição do tempo de permanência segundo a situação em 

dezembro/2015. UFPE 2013.2014 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

 

5.1.2 Análise Descritiva dos Dados da Evasão 

Considerando os alunos segundo a situação acadêmica de evadido, matriculado ou 

formado, e analisando a distribuição de frequência segundo algumas variáveis de interesse, os 

dados apresentados na tabela 5.1 revelam que as variáveis: sexo, área de conhecimento e tipo 

de ingresso apresentaram taxas de evasão com diferenças estatisticamente significantes 

(p<0,05) segundo a situação, através do teste qui-quadrado de Pearson de independência O 
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sexo masculino tem 30,4% de evasão entre 2003 e 2014 contra 18,9% do sexo feminino. A 

área 1 (Ciências Exatas e Tecnologia) apresentou uma taxa de 32,7%, As área 1 e 4 foram 

semelhantes, 24,1% e 25,4% respectivamente e a Área 3 (Ciências Biológicas e da Saúde) 

apresentou a menor taxa de evasão com 15,3%. A área de 2 (Ciências Exatas e Tecnologia) 

apresentou  menor taxa de formados (28,2%) e a área 3 (Ciências Biológicas e da Saúde) 

tiravam a maior taxa de formados(51,9%).O ingresso por outra forma de ingresso também 

apresentou uma taxa de evasão superior ao ingresso por vestibular/SISU, 33,8% contra 24% 

de evasão, 43,3% dos ingressantes por Vestibular/Sisu são formados contra 37,6% de outras 

formas . A taxa de evasão é estatisticamente maior entre os alunos que pertencem ao turno 

noturno(27,9%) enquanto o turno diurno apresenta uma taxa de 23,3%. 

 

Tabela 5.1 – Distribuição dos alunos evadidos e não evadidos segundo as variáveis: sexo, área de conhecimento 

e tipo de ingresso e turno– UFPE – 2003 a 2014 

VARIÁVEIS 
Matriculado Formado Evadido Total p-valor1 

n % n % n % n %   

Sexo     
  

          

Masculino 
           

8.763  

          

32,8  

           

9.832  

          

36,8  

           

8.124  

          

30,4  

         

26.719  100,0 0,000 

Feminino 
           

9.221  

          

32,1  

         

14.041  

          

49,0  

           

5.420  

          

18,9  

         

28.682  100,0   

Área de conhecimento 

  

  

    

  

1- Filosofia e Ciências Humanas 
           

6.270  

          

28,4  

         

10.506  

          

47,6  

           

5.318  

          

24,1  

         

22.094  100,0 0,000 

2 -Ciências Exatas e Tecnologia 
           

4.888  

          

39,1  

           

3.533  

          

28,2  

           

4.093  

          

32,7  

         

12.514  100,0 

 
3 -Ciências Biológicas e da Saúde 

           

4.002  

          

31,8  

           

6.521  

          

51,9  

           

2.045  

          

16,3  

         

12.568  100,0 

 
4 -Artes e Comunicação 

           

2.824  

          

34,3  

           

3.313  

          

40,3  

           

2.088  

          

25,4  

           

8.225  100,0   

Tipo de Ingresso 

  

  

     
Vestibular/SISU 

         

17.325  

          

32,6  

         

23.007  

          

43,3  

         

12.766  

          

24,0  

         

53.098  100,0 0,000 

Outra forma de ingresso 
               

659  

          

28,6  

               

866  

          

37,6  

               

778  

          

33,8  

           

2.303  100,0 

 Turno 

  

  

     
Diurno 

         

13.836  

          

33,2  

         

18.139  

          

43,5  

           

9.719  

          

23,3  

         

41.694  100,0 0,000 

Noturno 
           

4.148  

          

30,3  

           

5.734  

          

41,8  

           

3.825  

          

27,9  

         

13.707  100,0 

 Total 17.984 32,5 23.873 43,1 13.544 24,4 55.401 100,0   

Fonte: Esta Pesquisa (2016); 1-Teste de Qui-quadrado de independência de Pearson 

 

Analisando a taxa de evasão no primeiro ano de ingresso (os dois semestres) e sua 

evolução no tempo, ilustrada na figura 5.5, percebe-se um aumento no percentual de evasão 

no primeiro ano de ingresso, principalmente a partir do ano de 2012, quando este índice 
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ultrapassou o limite de 10%, ou seja, mais de 10% dos alunos decidem evadir do curso até o 

2º período, mostrando que o desestímulo pelo curso vem acontecendo cada mais cedo nos 

últimos anos de ingresso. 

 

 

Figura 5.5  - Percentual de Evasão ainda no primeiro ano permanência. UFPE - 2003-2014 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

 

 Considerando os 13.544 alunos evadidos e a distribuição do tempo de permanência até a 

evasão ilustrada na figura 5.6, a evasão no 1º semestre é de 15,63% dos alunos ingressantes e 

16,52% no 2º semestre de permanência, e onde, 51,28% dos alunos ingressantes evadiram até 

4 semestres de permanência. 

 

Figura 5.6 - Percentual de Evasão segundo o tempo de permanência até a evasão UFPE - 2003-2014 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 
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 Em relação ao percentual de evasão em cada um dos centros acadêmicos, o CCEN é 

grande líder neste indicador, com 47,5% de evasão entre os ingressantes de 2003 a 2014, 

seguido do CTG com 32,6% e CFCH com 32,1%. Por outro lado, os centros acadêmicos com 

as menores taxas são o CCJ com 7,9% e CCS com 13,2, lembrando que o CCJ é um centro 

acadêmico com apenas um curso (Direito), como mostra a figura 5.7. 

 

Figura 5.7 - Percentual de Evasão em cada centro acadêmico  UFPE - 2003-2014 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

Por outro lado, o percentual médio de disciplinas reprovadas dos alunos evadidos foi 

60,4%, e o que difere significativamente (p<0,001) deste percentual médio para os alunos 

matriculados de 16,1%. Podemos perceber que o percentual de disciplinas reprovadas na 

situação evadido é devido em grande parte à proporção média de reprovações por falta de 

51,4%. O percentual de carga integralizada dos evadidos teve média de 18,2%, com mediana 

de 9,9% e desvio-padrão 23,4%, caracterizando uma baixa aprovação nas disciplinas dos 

evadidos. Em relação à idade ao ingressar, os evadidos são os alunos com maior média de 

idade, em torno de 22,5 anos, com mediana de 20,1 anos e desvio-padrão de 6,4 anos. O 

desempenho acadêmico foi registrado pela média das notas dos alunos nas disciplinas e os 

alunos evadidos tiveram nota média de 5,0, mediana de 6,2 e desvio-padrão de 3,2. Os tempos 

médio e mediano de permanência foram, respectivamente, 5,5 e 4,0 para os alunos evadidos, 

com desvio-padrão de 4,1. Todos os casos de situação acadêmica apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes pelo teste não paramétrico de Kruskal Wallis e apresentados na 

tabela 5.2 
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Tabela 5.2 – Medidas descritiva de algumas variáveis de interesses segundo a situação dos alunos evadidos e 

não evadidos– UFPE – 2003 a 2014. 

Variáveis Situação (N=55401) Média Mediana 
Desvio-

padrão 
Pos-Hoc

2 
p-valor

1 

% de disciplinas 

Reprovadas 

Matriculado        17.984  16,1 7,1 20,9 a <0,001 

Evadido        13.544  60,4 62,5 33,3 b 

 Formado        23.873  5,4 1,8 8,8 c   

% de disciplinas 

Reprovadas por 

falta 

Matriculado        17.984  8,0 0,0 14,9 a <0,001 

Evadido        13.544  51,4 49,5 34,6 b 

 Formado        23.873  3,2 0,0 6,6 c   

% Carga Horária 

Aprovada 

Matriculado        17.984  53,3 51,9 24,5 a <0,001 

Evadido        13.544  18,2 9,9 23,6 b 

 Formado        23.873  96,0 97,9 19,4 c   

Idade ao 

ingressar 

(anos) 

Matriculado        17.984  21,1 19,1 5,6 a <0,001 

Evadido        13.544  22,5 20,1 6,4 b 

 Formado        23.873  20,9 19,4 4,5 c   

Desempenho 

acadêmico 

(Média Notas) 

Matriculado        17.984  7,3 7,6 1,3 a <0,001 

Evadido        13.544  5,0 6,2 3,2 b 

 Formado        23.873  8,0 8,2 0,8 c   

Tempo 

permanência 

(Semestres) 

Matriculado        17.984  6,9 6,0 3,4 a <0,001 

Evadido        13.544  5,5 4,0 4,1 b 

 Formado        23.873  9,9 10,0 2,3 c   

Fonte: Esta pesquisa (2016); 1-Teste Kruskal Wallis; 2- Pos-hoc pelo teste de Mann-Whitney– letras iguais as 

médias não diferem estatisticamente. 

 

Em relação ao tempo de permanência dos alunos até a evasão segundo as áreas de 

conhecimento, ilustrado na tabela 5.3, mostra que as áreas 1 e 2 apresentam médias 

estatisticamente semelhantes, como também as áreas 3 e 4 são semelhantes, mas, existem 

diferenças significativas entre os dois grupos, constatado pelo teste não paramétrico de 

Kruskal Wallis. 

 

Tabela 5.3 – Medidas descritiva do tempo de permanência em semestres dos alunos evadidos segundo a área de 

conhecimento– UFPE – 2003 a 2014. 

Área de conhecimento (N=13544) Média Mediana Desvio-padrão Pos-Hoc
2 

P-valor
1 

Área 1 - Filosofia e Ciências 

Humanas 
5.318 5,58 4,0 4,2 a <0,001 

Área 2 - Ciências Exatas e 

Tecnologia 
4.093 5,74 5,0 4,2 a 

 Área 3 - Ciências Biológicas e da 

Saúde 
2.045 5,04 4,0 3,8 b 

  
Área 4 - Artes e Comunicação 2.088 5,31 4,0 4,0 b  

Fonte: Esta pesquisa (2016); 1-Teste Kruskal Wallis; 2- Pos-hoc pelo teste de Mann Whitney – letras iguais as 

médias não diferem estatisticamente. 
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5.2 Ajuste do Modelo de Análise de Sobrevivência 

5.2.1 Ajuste de um Modelo de Regressão Paramétrico 

A análise foi feita inicialmente com a amostra de 31.528 alunos (matriculados + 

evadidos) e o objetivo foi ajustar um modelo para encontrar variáveis que melhorem 

expliquem o tempo de permanência até a evasão. 

A utilização desse método requer encontrar uma distribuição de probabilidade adequada 

para os dados deste estudo referentes ao tempo de permanência até a evasão, logo, para 

determinar a melhor distribuição, vamos partir da distribuição gama generalizada, pois 

assume uma grande variedade de distribuições (COLOSIMO e GIOLO, 2006). 

Os resultados apresentados na tabela 5.4 revelam que o tempo até evadir não aderiu a 

nenhuma das distribuições testadas, ou seja, rejeita-se a hipótese nula de que algum destes 

modelos é adequado ao tempo de permanência neste estudo. E, por esta razão não foi ajustado 

um modelo paramétrico. 

 

Tabela 5.4 – Logaritmo da função      e o resultado dos TRV para alguns modelos ajustados. UFPE 2003-

2014 

Modelos Log (                                gl p-valor
1 

Gama Generalizada -49.020,3 - - - 

Exponencial -49.893,1 2 (49.893,1 – 49.020,3)= 1.745,52 1 0,0000 

Weibull -49.027,3 2 (49.027,3- 49.020,3)= 13,92 1 0,0001 

Log-normal -49.243,6 2 (49.243,6- 49.020,3)= 446,52 1 0,0000 

TRV – Teste da Razão de Verossimilhança; gl: graus de liberdade; 1 p-valor do TRV 

Fonte: Esta pesquisa(2016) 

 

5.2.2 Ajuste de Técnicas Não-Paramétricas (Curvas de Kaplan Meier) 

A função de sobrevivência estimada por Kaplan Meier é ilustrada na figura 5.8, de onde 

é possível observar que a probabilidade de um aluno evadir antes de 10 semestres é acima de 

50% e que a linha tracejada representa o valor da mediana do tempo de permanência. 
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Figura 5.8 – Curva de sobrevivência Kaplan Meier considerando o evento de interesse a evasão. 

UFPE. 2003 a 2014 

Fonte: Esta pesquisa(2016) 

 

Os valores estimados da mediana do tempo de sobrevivência segundo as variáveis 

utilizadas no modelo, e apresentadas na tabela 5.5, revelam que os alunos do sexo feminino 

tendem a permanecer um semestre a mais do que os alunos do sexo masculino. Os alunos com 

idade ao ingressar até 22,5 anos apresentaram mediana de 11 semestres, três semestres a mais 

que os alunos que ingressaram com idade acima de 22,5 anos, Os alunos das áreas Área 3 

(Ciências Biológicas e da Saúde) e Área 4 (Artes e Comunicação) apresentaram diferença na 

mediana de apenas um semestre em relação às área 1 (Filosofia e Ciências Humanas) e 2 

(Ciências Exatas e Tecnologia), os alunos que ingressaram por vestibular permanecem 3 

semestres a menos em relação ao tempo mediano da outra forma de ingresso (11 semestres), o 

tempo mediano até a evasão, no turno noturno, é um semestre a menos que no turno diurno. 
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Tabela 5.5 - Mediana para o tempo de sobrevivência e dados dos eventos e censura. UFPE 2003-2014 

Variáveis 

Estimador Dados do Evento e Censura 

Mediana 
Erro 

padrão 

Intervalo de 

confiança de 95% 

Número 

de 

Evadidos 

Matriculado 

Inferior Superior N % 

Sexo        

Masculino 10 0,10 9,8 10,2 8.124 8.763 51,9 

Feminino 11 0,12 10,8 11,2 5.420 9.221 63,0 

Idade de ingresso        

Até 22,5 anos 11 0,09 10,8 11,2 9.298 14.502 60,9 

Acima de 22,5 anos 8 0,12 7,8 8,2 4.246 3.482 45,1 

Área de conhecimento        

Área 3 e 4 11 0,14 10,7 11,3 4.133 6.826 62,3 

Área 1 e 2 10 0,09 9,8 10,2 9.411 11.158 54,2 

Tipo de Ingresso        

Vestibular 8 0,24 7,5 8,5 778 659 45,9 

Outras formas 11 0,08 10,8 11,2 12.766 17.325 57,6 

Turno        

Diurno 11 0,09 10,8 11,2 9.719 13.836 58,7 

Noturno 10 0,14 9,7 10,3 3.825 4.148 52,0 

Fonte: Esta pesquisa(2016) 

Comparando os testes Log Rank, Breslow e o de Tarone-Ware, identificamos os que 

apresentaram os níveis de significância (p<0,001), mostrando serem os testes mais adequados 

para serem utilizados, como mostra a tabela 5.6. 

 
Tabela 5.6 – Teste logrank, Breeslow e Tarore-Ware para comparações das curvas de sobrevivência entre as 

variáveis: Sexo, Idade de ingresso, Área de conhecimento, tipo de ingresso, e turno. UFPE 2003-2014 

Variáveis Testes Qui-Quadrado gl p-valor 

Sexo Log Rank (Mantel-Cox) 112,83 1 0,000 

 Breslow (Wilcoxon Generalizado) 137,49 1 0,000 

 Tarone-Ware 140,48 1 0,000 

Idade de ingresso Log Rank (Mantel-Cox) 428,71 1 0,000 

 Breslow (Wilcoxon Generalizado) 395,75 1 0,000 

 Tarone-Ware 436,73 1 0,000 

Área de conhecimento Log Rank (Mantel-Cox) 20,16 1 0,000 

 Breslow (Wilcoxon Generalizado) 34,45 1 0,000 

 Tarone-Ware 33,81 1 0,000 

Tipo de Ingresso Log Rank (Mantel-Cox) 95,12 1 0,000 

 Breslow (Wilcoxon Generalizado) 48,07 1 0,000 

 Tarone-Ware 69,19 1 0,000 

Turno Log Rank (Mantel-Cox) 77,03 1 0,000 

 Breslow (Wilcoxon Generalizado) 52,27 1 0,000 

 Tarone-Ware 63,60 1 0,000 

  Fonte: Esta pesquisa(2016) 

 

Apesar de que os resultados de todos os testes de comparação foram significativos, ou 

seja, os tempos medianos são diferentes para as variáveis: sexo, idade, área de conhecimento, 
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tipo de ingresso e turno, as curvas de sobrevivência acabam se cruzando em algum ponto, 

conforme ilustra a figura 5.9, valendo a pena destacar as maiores diferenças por idade de 

ingresso e tipo de ingresso. 

a) b)  

d) d)  

e)  
Figura 5.9 – Curvas de sobrevivência Kaplan Meier para as variáveis: Sexo, Idade de ingresso, Área de 

conhecimento, tipo de ingresso, e turno. UFPE 2003-2014 

Fonte: Esta pesquisa(2016) 
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Por outro lado, o tempo mediano de permanência até a evasão dos alunos segundo as 

variáveis “% carga horária aprovada” (5 semestres até 30% de carga horária aprovada contra 

15 semestres dos acima de 30%), “Desempenho acadêmico”(5 semestres com desempenho 

inferior a 6,0 contra  12 semestres acima de  6,0) e “% de reprovação por falta”(3 semestres 

com 50% ou mais de reprovação contra 13 semestres com menos de 50% de reprovação) 

apresentaram grandes diferenças na mediana do tempo de permanência até a evasão e 

apresentados na tabela 5.7. 

 
 

Tabela 5.7 - Mediana para o tempo de sobrevivência e dados dos eventos e censura. UFPE 2003-2014 

Variáveis 

Estimador 
Dados do Evento e 

Censura 

Mediana 
Erro 

padrão 

Intervalo de 

confiança de 95% 

Número 

de 

Eventos 

Censurado 

Inferior Superior N % 

% Carga Horária aprovada        

Até 30% 5 0,05 4,9 5,1 10.701 3.593 25,1 

Acima de 30% 15 0,13 14,7 15,3 2.843 14.391 83,5 

Carga Horária Dispensada        

Não 11 0,09 10,8 11,2 11.452 15.832 58,0 

Sim 10 0,16 9,7 10,3 2.092 2.152 50,7 

Desempenho Acadêmico        

Até a média 6,0 5 0,10 4,8 5,2 6.486 2.585 28,5 

Acima de 6,0 12 0,09 11,8 12,2 7.058 15.399 68,6 

% Reprovação por falta        

Até 50% das disciplinas 13 0,10 12,8 13,2 7.247 17.484 70,7 

Acima de 50% 3 0,04 2,9 3,1 6.297 500 7,4 

Trancamento (mínimo 1 semestre)        

Não 13 0,17 12,7 13,3 6.579 15.052 69,6 

Sim 8 0,08 7,8 8,2 6.965 2.932 29,6 

Fonte: Esta pesquisa(2016) 

 

 

Comparando os testes de Log Rank, Breslow e o de Tarone-Ware temos que os testes 

com menores níveis de significância, mostrando serem os testes mais adequados para serem 
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utilizados. Com o objetivo de comparar as curvas de sobrevivência, todas as variáveis foram 

significativas com exceção da variável carga horária dispensada, conforme mostra tabela 5.8.. 

 

Tabela 5.8 – Teste logrank, Breeslow e Tarore-Ware para comparações das curvas de sobrevivência para as 

variáveis: Carga horária aprovada, carga horária dispensada, desempenho acadêmico, reprovação por falta e 

trancamento. UFPE 2003-2014. 

Variáveis Testes Qui-Quadrado gl p-valor 

%Carga Horária aprovada Log Rank (Mantel-Cox) 21.325,74 1 0,000 

 Breslow (Wilcoxon Generalizado) 21.155,11 1 0,000 

 Tarone-Ware 21.854,73 1 0,000 

Carga Horária Dispensada Log Rank (Mantel-Cox) 3,97 1 0,046 

 Breslow (Wilcoxon Generalizado) 5,20 1 0,023 

 Tarone-Ware 0,25 1 0,620 

Desempenho Acadêmico Log Rank (Mantel-Cox) 4.727,86 1 0,000 

 Breslow (Wilcoxon Generalizado) 6.972,47 1 0,000 

 Tarone-Ware 6.502,40 1 0,000 

%Reprovação por falta Log Rank (Mantel-Cox) 11.110,34 1 0,000 

 Breslow (Wilcoxon Generalizado) 13.440,44 1 0,000 

 Tarone-Ware 13.240,34 1 0,000 

Trancamento Log Rank (Mantel-Cox) 724,70 1 0,000 

 Breslow (Wilcoxon Generalizado) 54,39 1 0,000 

 Tarone-Ware 259,68 1 0,000 

  Fonte: Esta pesquisa (2016) 

 

As curvas de Kaplan-Meier apresentadas na figura 5.10, mostram que as variáveis, 

trancamento e carga horária dispensada, cruzam-se em algum ponto das curvas de 

sobrevivência em relação à evasão. Com base nesses gráficos podemos ainda destacar as 

variáveis “%carga horária aprovada”, “desempenho acadêmico (média das notas)” e “% 

reprovado por falta”, onde a diferença entre os valores da mediana foram acima de 5 

semestres. 
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a) b)  

c) d)  

 

e)  
Figura 5.10 – Curvas de sobrevivência Kaplan Meier para as variáveis: %Carga horária aprovada, %carga 

horária dispensada, desempenho acadêmico,% reprovação por falta e trancamento. UFPE 2003-2014 

Fonte: Esta pesquisa(2016) 

5.2.3 Ajuste de um Modelo de Regressão Semi-Paramétrico (Modelo 1) 

O modelo de Cox foi ajustado a variável tempo até o aluno evadir considerando como 

covariáveis as variáveis contínuas: carga horária aprovada, desempenho acadêmico, % de 

reprovação por falta. Foram ajustados dois modelos: o primeiro com as variáveis contínuas e 
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o segundo com as variáveis dicotomizadas pelo valor da mediana dos alunos que evadiram até 

dezembro de 2015 e selecionadas pelas estimativas de Kaplan-Meier. Foram ajustados 

diversos modelos com todas as variáveis disponíveis e os modelos que apresentaram melhor 

ajuste são apresentados nas tabelas 5.9 e 5.10: 

 

Tabela 5.9 – Resultados do ajuste do modelo de Cox (variáveis contínuas). UFPE 2003-2014 

Variáveis B SE Wald gl p-valor Exp(B) 

95% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

% Carga Horária Aprovada  -0,05 0,00 5614,25 1 0,000 0,96 0,95 0,96 

% de Reprovação por falta  0,00 0,00 23,13 1 0,000 1,00 1,00 1,00 

Desempenho acadêmico  -0,05 0,00 159,75 1 0,000 0,95 0,94 0,96 

Fonte: Esta pesquisa (2016); R
2
=0,386 e AIC = 244.057,3 

 

Tabela 5.10 – Resultados do ajuste do modelo de Cox (variáveis dicotomizadas). UFPE 2003-2014 

Variáveis B SE Wald gl p-valor Exp(B) 

95% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

% CH Aprovada (Até 30%) 1,98 0,02 6467,49 1 0,000 7,24 6,90 7,60 

% Reprovação por falta (acima 

de 50%) 
0,50 0,02 637,17 1 0,000 1,64 1,58 1,71 

Desempenho acadêmico (abaixo 

de 6,0) 
0,16 0,02 73,41 1 0,000 1,17 1,13 1,22 

Fonte: Esta pesquisa (2016) R
2
=0,462 e AIC = 239.883,4 

 

Com um valor do coeficiente de determinação R
2
 de 0,462 e o Critério de Informação 

de Akaike (AIC) de 239.883,4 o modelo 2 com as covariáveis dicotomizadas aparenta 

explicar melhor do que o modelo de Cox. 

A correlação dos coeficientes do modelo de regressão foi realizada para verificar uma 

possível relação entre as variáveis independentes, e está apresentada na tabela 5.11. 

 

Tabela 5.11 - Correlação dos coeficientes do Modelo 2 de regressão de Cox. UFPE 2003-2014 

 % Carga Horária aprovada Reprovação por falta 

% Reprovação por falta 0,544  

Desempenho Acadêmico -0,114 0,479 

Para verificar a adequação do modelo, a seguir segue a análise dos resíduos. 
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5.2.4 Análise de Resíduos 

  

 Em toda análise estatística é muito importante realizar a análise de resíduos, visando 

verificar se o modelo que foi escolhido realmente se ajusta bem ao conjunto de dados do 

estudo. Essa análise deve ser utilizada como uma maneira de não aceitar modelos 

inapropriados. (FRAZÃO, 2012). Neste trabalho, quatro ferramentas gráficas são utilizadas: 

Resíduos Martingal, Deviance, Padronizados Schoenfeld e DFbetas, essas ferramentas servem 

para medir a proporcionalidade do risco, verificar pontos influentes e possíveis outliers. 

 

5.2.4.1 Resíduos Martingal e Deviance 

Os resíduos martingal permitem explorar a forma funcional de cada uma das covariáveis 

contínuas, avaliando como a covariável se comporta em relação ao tempo. Se os resíduos 

apresentarem um comportamento aleatório em torno de zero então o modelo será apropriado. 

 A figura 5.11 sugere a existência de pontos que podem ser considerados atípicos 

(outliers), ou seja, existem 501 observações, que representam 1,1% da população estudada. 

 

Figura 5.11 – Resíduos Martingal e Deviance UFPE 2003-2014 

Fonte: Esta pesquisa(2016) 
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5.2.4.2 Modelo de Regressão de Cox (Modelo 2) 

 

Para verificar que a presença de outliers na população estudada não interfere no 

resultado da modelagem, foi retirada da população uma amostra aleatória simples  de 2.242 

alunos de um total de 31.528 alunos evadidos e matriculados,. 

A amostra ficou com 43% de alunos evadidos e 57% matriculados, representando a 

mesma proporção da amostra inicial de 31.528, conforme ilustrado na figura 5.12. 

 

Figura 5.32 – Distribuição dos alunos da amostra (2.242) que ingressaram entre 2003 e 2014 

segundo a última situação (dez 2015). 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

 

O percentual de carga horária aprovada dos evadidos teve média de 17,4%, com 

mediana de 9,7% e desvio-padrão 23,0%, caracterizando uma baixa aprovação nas disciplinas 

dos evadidos também na amostra selecionada. Em relação à idade ao ingressar, os evadidos 

são os alunos com maior média de idade, em torno de 22,4 anos, com mediana de 19,8 anos e 

desvio-padrão de 6,6 anos. O desempenho acadêmico foi registrado pela média das notas dos 

alunos nas disciplinas e os alunos evadidos tiveram nota média de 5,0, mediana de 6,3 e 

desvio-padrão de 3,3. A média de disciplinas reprovadas por falta foi de 51,1% com mediana 

de 47,6% e desvio-padrão de 34,4%. Os tempos médio e mediano de permanência foram, 

respectivamente, 4,7 e 4,0 para os alunos evadidos da área 2, com desvio-padrão de 4,0. 

Todos os casos de situação acadêmica apresentaram diferenças estatisticamente significantes 

pelo teste não paramétrico de Mann Whitney e apresentados na tabela 5.12 

 

 

Matriculado 

 1.285  

57% 

Evadido 

 957  

43% 
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Tabela 5.12 – Medidas descritivas dos alunos da amostra de algumas variáveis de interesse segundo a situação 

(matriculado ou evadido)– UFPE – 2003 a 2014. 

Variável Situação N Média Mediana 
Desvio-

padrão 
p-valor

1 

Idade Matriculados 1285 20,9 19,2 5,2 0,000 

  Evadidos 957 22,4 19,8 6,6   

%Carga Horária aprovada Matriculados 1285 53,4 51,3 24,3 0,000 

  Evadidos 957 17,4 9,3 23,0   

Desempenho Acadêmico Matriculados 1285 7,3 7,5 1,3 0,000 

  Evadidos 957 5,0 6,3 3,3   

%Reprovação por falta Matriculados 1285 8,2 0,0 15,7 0,000 

  Evadidos 957 51,1 47,6 34,4   

Tempo de Permanência (Área 2 - Matriculados 364 8,0 7,00 4,2 0,000 

Ciências Exatas e tecnologia) Evadidos 275 4,7 4,00 3,5   
Fonte: Esta pesquisa (2016); 1-Teste Mann Whitney. 

 

A tabela 5.13 apresenta as estimativas do modelo de regressão Cox ajustado e escolhido 

de vários modelos testados, vale destacar que na amostra a área 2 (Ciências exatas e 

tecnologia) foi significativa. Enquanto que nas modelagens com a amostra de 31.528 alunos 

não foi. A partir desses resultados é possível concluir que: para alunos com valores mais 

baixos do percentual de carga horária aprovada a chance de evasão é 12,16 vezes maior do 

que para alunos com percentuais de integralização acima de 10%. Alunos pertencentes à área 

de conhecimento de Exatas (Área 2) aumentam a chance de evasão em 1,32 vezes entre os 

alunos do campus Recife da UFPE. 

O modelo de Cox ajustado final ficou o seguinte: 

 
Tabela 5.13 – Modelo de Cox ajustado final (variáveis dicotomizadas). UFPE 2003-2014 

Variáveis B SE Wald gl p-valor Exp(B) 

95% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

% CH_Aprovada (Até 10%) 2,50 0,07 1.164,40 1 0,000 12,16 10,54 14,04 

Área de conhecimento (Área 2) 0,28 0,07 14,85 1 0,000 1,32 1,15 1,52 

Fonte: Esta pesquisa(2016); R
2
=0,37  AIC = 12348.92 

 

A correlação entre as coeficientes do modelo de regressão final de Cox %carga horária 

aprovada e área de conhecimento (Área 2) foi de 0,057, bem próximo da nulidade 
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Tabela 5.14 – Tabela  de correlação dos coeficientes do Modelo de regressão de Cox. UFPE 2003-2014 

 % Carga Horária aprovada 

Área de conhecimento (Área 2) 0,057 

 Fonte: Esta pesquisa(2016 

5.2.4.3 Resíduos padronizados de Schoenfeld 

Os gráficos de resíduos padronizados de Schoenfeld versus o tempo de sobrevivência 

mostram a violação da suposição de taxas de falhas proporcionais 

Como neste estudo o tamanho amostral é grande, vamos validar os valores de      ), 

uma vez que valores de   muito pequenos podem ser obtidos em decorrência do tamanho 

amostral (COLOSIMO e GIOLO, 2006). Deve observar se o valor de      )   está em torno 

de zero. A tabela 5.15 mostra que o valor de      ) que mesmo significativo, mas os gráficos 

apresentados na figura 5.10 mostram que o modelo não viola a suposição de falhas 

proporcionais. 

 

Tabela 5.15 – Teste de proporcionalidade dos riscos pelo modelo de Cox para a evasão da UFPE. 2003 a 2014 

Variáveis Rho( ) Estatísticas de Teste p-valor 

% Carga Horária aprovada -0.1817 25.81 0,000 

Área de conhecimento (Área 2) -0.0691 4.56 0,033 

GLOBAL  31.70 0,000 

  Fonte: Esta pesquisa (2016) 

 

A partir dos gráficos dos resíduos de Shoenfeld, conclui-se que as duas covariáveis têm 

efeitos constantes ao longo do tempo e confirma-se que não há evidências de riscos 

proporcionais para as covariáveis: %carga horária aprovada e Área de conhecimento (Área 2). 

 
Figura 5.13 – Resíduos padronizados de Shoenfeld do modelo de Cox.  UFPE 2003-2014 

Fonte: Esta pesquisa(2016) 
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Alguns pontos do gráfico de resíduos martingal apresentaram como possível outliers, 

mas no gráfico deviance esses pontos ficaram dentro do limite, isso quer dizer que os resíduos 

estão em termos relativos bem distribuídos entre a linha que corta o zero e não tem nenhum 

padrão detectável, ou seja, é uma opção satisfatória para essa amostra. 

 
Figura 5.14 – Resíduos Martingal e Deviance UFPE 2003-2014 

Fonte: Esta pesquisa(2016) 

 

5.2.4.4 Resíduos Dfbetas 

Estes gráficos mostram a evidência de pontos influentes nos ajustes por covariável. A 

figura 5.15 mostra os resíduos dfbetas para cada uma das covariáveis no modelo de regressão 

Cox ajustado, e podemos concluir que não há evidências de pontos influentes no ajuste. 

 
Figura 5.15 – Resíduos Dfbetas. Versus cada covariável no modelo de Cox final ajustado para a evasão. UFPE 

2003-2014 

Fonte: Esta pesquisa(2016) 
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6 CONCLUSÕES 

O principal objetivo deste estudo foi caracterizar a evasão de cursos de graduação da 

UFPE, entre os anos de 2003 e 2014 em um dos campi da UFPE identificando possíveis 

fatores explicativos através das variáveis sócio-acadêmicas. Em relação ao tempo de 

permanência dos alunos até a evasão, as curvas de Kaplan Meier mostraram diferenças 

significativas entre as variáveis de Idade ao ingressar, tipo de ingresso, área de conhecimento, 

turno %carga horária aprovada, reprovação por falta e desempenho acadêmico (notas). O 

tempo mediano de permanência na análise não paramétrica foi de 10 semestres até a evasão, 

ou seja, 5 anos de permanência.  

O modelo de regressão de Cox apresentou como variáveis significantes para explicar as 

chances de evasão durante o período de permanência. O percentual da carga horária aprovada 

dos alunos que não conseguiram uma aprovação acima de 10% das disciplinas matriculadas, 

tem 12 vezes mais chances de evadir do que os alunos com percentual de aprovação acima de 

10%. Os alunos das áreas de ciências exatas e tecnologia têm 1,3 vezes mais chances de 

evadir do que os alunos de outras áreas de conhecimento. 

Por fim, conclui-se que o fenômeno da permanência até evasão não é de fácil 

explicação, mas, esse estudo contribui para indicar que existem diferenças nos perfis dos 

evadidos da UFPE, ficando a cargo dos gestores, coordenadores de curso da instituição, 

monitorar e criar políticas e/ou mecanismos que possam detectar os possíveis candidatos à 

evasão da instituição e, baseados nesse entendimento, interferir antes que a evasão ocorra de 

fato, ou seja, para atingir um dos objetivos finais dos cursos de graduação, que é maximizar a 

diplomação dos estudantes não apenas em termos de números absolutos, como também na 

qualidade dos profissionais entregues à sociedade. 

 

6.1 Limitações do Trabalho e Sugestões para Trabalhos Futuros 

Informações disponíveis na base de dados do sistema acadêmico insuficientes para 

explicar todos os aspectos que interferem na evasão, além de que os dados coletados da base 

de dados do Sig@ da UFPE precisam passar por um processo de limpeza e verificação, visto 

que foram identificados dados inconsistentes, registros duplicados entre outros problemas. 

 Aprimorar as técnicas existentes ou aplicar outras técnicas de analises de dados como, 

por exemplo, a técnica de mineração de dados permitindo que mais características do 
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problema do desempenho acadêmico possam ser investigadas. 

 Uma melhor exploração do que se entende por “Desempenho dos Processos de 

Ensino”, em que outros aspectos além da evasão/retenção seriam levados em consideração, 

principalmente quanto às avaliações da aprendizagem. Isso indicaria se falhas no processo de 

ensino-aprendizagem, por parte do aluno, do professor, ou mesmo da instituição ou ainda dos 

três uma investigação mais abrangente e certamente mais realista destes processos, 

aumentariam as chances de sucesso nas ações para a permanência no ensino superior. 
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APÊNDICE  

##################################################### 

#                                                   # 

#              PROGRAMA EXECUTADO NO R              # 

#                                                   # 

##################################################### 

 

####carregar o banco de dados e pacotes####### 

 

load("H:/jansen/Evasão2/Dissertação/Evasao 20_04 final.RData") 

 

library(aod, pos=21) 

library(survival) 

library(KMsurv) 

library(nlme) 

library(km.ci) 

library(splines) 

library(car) 

library(sandwich) 

library(dplyr) 

library(tidyr)  

library(RcmdrMisc) 

########################################################################### 

##### Ajuste de um modelo de regressão paramétrico#### 

########################################################################### 

 

### Para encontrar o log da distribuição exponencial###### 

SurvregModel.1 <- survreg(Surv(tempo_permanecia, evasão, type="right") ~ 1, 

dist="exponential", data=Eva) 

summary(SurvregModel.1) 

 

### Para encontrar o log da distribuição weibull###### 

SurvregModel.2 <- survreg(Surv(tempo_permanecia, evasão, type="right") ~ 1, 

dist="weibull", data=Eva) 

summary(SurvregModel.2) 

 

### Para encontrar o log da distribuição lognormal###### 

SurvregModel.4 <- survreg(Surv(tempo_permanecia, evasão, type="right") ~ 1, 

dist="lognormal", data=Eva) 

summary(SurvregModel.4) 

 

### Para encontrar o log da distribuição gamma###### 

library(flexsurv) 

sobrev.gama <- flexsurvreg(Surv(tempo_permanecia, evasão)~1, data = Eva, 

dist="gengamma") 

sobrev.gama 

sobrev.gama$loglik 

1-pchisq(1745.52,1) 

1-pchisq(13.92,2) 

1-pchisq(446.52,2) 

 

########################################################################### 

###### Kaplan Meier para os dados de evasão###### 
########################################################################### 

 

require("ggplot2") 
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.df <- na.omit(data.frame(x = Eva$tempo_permanecia, y = Eva$evasão, z =  

  factor("At risk"))) 

.df <- .df[do.call(order, .df[, c("z", "x"), drop = FALSE]), , drop = FALSE] 

.fit <- survival::survfit(survival::Surv(time = x, event = y, type = "right") ~ z,  

  .df) 

.fit <- data.frame(x = .fit$time, y = .fit$surv, nrisk = .fit$n.risk, nevent =  

  .fit$n.event, ncensor= .fit$n.censor, upper = .fit$upper, lower = .fit$lower) 

.df <- .df[!duplicated(.df[,c("x", "z")]), ] 

.df <- .fit <- data.frame(.fit, .df[, c("z"), drop = FALSE]) 

.med <- plyr::ddply(.fit, plyr::.(z), function(x) { 

data.frame( 

 median = min(subset(x, y < (0.5 + .Machine$double.eps^0.5))$x) 

)}) 

.df <- .fit <- rbind(unique(data.frame(x = 0, y = 1, nrisk = NA, nevent = NA,  

  ncensor = NA, upper = 1, lower = 1, .df[, c("z"), drop = FALSE])), .fit) 

.cens <- subset(.fit, ncensor == 1) 

.plot <- ggplot(data = .fit, aes(x = x, y = y, colour = z)) + geom_step(size = 1.5)  

+ geom_vline(data = .med, aes(xintercept = median), colour = "black", lty = 2) +  

  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 28, by = 4), limits = c(0, 28)) +  

  scale_y_continuous(limits = c(0, 1), expand = c(0.01, 0)) +  

  scale_colour_brewer(palette = "Set1") + xlab("Tempo de Permanência (semestres)") 

+  

  ylab("Sobrevivência") + theme_bw(base_size = 14, base_family = "serif") +  

  theme(legend.position = "none") 

print(.plot) 

RcmdrPlugin.KMggplot2::ggsaveKmg2(filename =  

  "H:/jansen/Evasão2/Dissertação/Evasão.png", plot = .plot) 

rm(.df, .fit, .pmed, .med, .cens, .plot) 

 

########################################################################### 

###### Kaplan Meier para Sexo###### 
########################################################################### 

 

require("ggplot2") 

.df <- na.omit(data.frame(x = Eva$tempo_permanecia, y = Eva$evasão, z = Eva$sexo)) 

.df <- .df[do.call(order, .df[, c("z", "x"), drop = FALSE]), , drop = FALSE] 

.fit <- survival::survfit(survival::Surv(time = x, event = y, type = "right") ~ z,  

  .df) 

.fit <- data.frame(x = .fit$time, y = .fit$surv, nrisk = .fit$n.risk, nevent =  

  .fit$n.event, ncensor= .fit$n.censor, upper = .fit$upper, lower = .fit$lower) 

.df <- .df[!duplicated(.df[,c("x", "z")]), ] 

.df <- .fit <- data.frame(.fit, .df[, c("z"), drop = FALSE]) 

.med <- plyr::ddply(.fit, plyr::.(z), function(x) { 

data.frame( 

 median = min(subset(x, y < (0.5 + .Machine$double.eps^0.5))$x) 

)}) 

.df <- .fit <- rbind(unique(data.frame(x = 0, y = 1, nrisk = NA, nevent = NA,  

  ncensor = NA, upper = 1, lower = 1, .df[, c("z"), drop = FALSE])), .fit) 

.cens <- subset(.fit, ncensor == 1) 

.plot <- ggplot(data = .fit, aes(x = x, y = y, colour = z)) + geom_step(size = 1.5)   

+ geom_linerange(data = .cens, aes(x = x, ymin = y, ymax = y + 0.02), size = 1.5) +   

geom_vline(data = .med, aes(xintercept = median), colour = "black", lty = 2) +   

scale_x_continuous(breaks = seq(0, 28, by = 4), limits = c(0, 28)) +   

scale_y_continuous(limits = c(0, 1), expand = c(0.01, 0)) +   

scale_colour_brewer(palette = "Set1") + xlab("Tempo de Permanência (semestres)") +   

ylab("Sobrevivência") + labs(colour = "sexo") + labs(title = "Sexo") +   

theme_bw(base_size = 14, base_family = "serif") + theme(legend.position = "bottom") 

print(.plot) 

RcmdrPlugin.KMggplot2::ggsaveKmg2(filename = 

"H:/jansen/Evasão2/Dissertação/sexo.png", plot = .plot) 

rm(.df, .fit, .pmed, .med, .cens, .plot) 

 

########################################################################### 

###### Kaplan Meier para Idade de ingresso###### 
########################################################################### 
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require("ggplot2") 

.df <- na.omit(data.frame(x = Eva$tempo_permanecia, y = Eva$evasão, z = 

Eva$idade_e_dummy)) 

.df <- .df[do.call(order, .df[, c("z", "x"), drop = FALSE]), , drop = FALSE] 

.fit <- survival::survfit(survival::Surv(time = x, event = y, type = "right") ~ z,  

  .df) 

.fit <- data.frame(x = .fit$time, y = .fit$surv, nrisk = .fit$n.risk, nevent =  

  .fit$n.event, ncensor= .fit$n.censor, upper = .fit$upper, lower = .fit$lower) 

.df <- .df[!duplicated(.df[,c("x", "z")]), ] 

.df <- .fit <- data.frame(.fit, .df[, c("z"), drop = FALSE]) 

.med <- plyr::ddply(.fit, plyr::.(z), function(x) { 

data.frame( 

 median = min(subset(x, y < (0.5 + .Machine$double.eps^0.5))$x) 

)}) 

.df <- .fit <- rbind(unique(data.frame(x = 0, y = 1, nrisk = NA, nevent = NA,  

  ncensor = NA, upper = 1, lower = 1, .df[, c("z"), drop = FALSE])), .fit) 

.cens <- subset(.fit, ncensor == 1) 

.plot <- ggplot(data = .fit, aes(x = x, y = y, colour = z)) + geom_step(size = 1.5)   

+ geom_linerange(data = .cens, aes(x = x, ymin = y, ymax = y + 0.02), size = 1.5) +   

geom_vline(data = .med, aes(xintercept = median), colour = "black", lty = 2) +   

scale_x_continuous(breaks = seq(0, 28, by = 4), limits = c(0, 28)) +   

scale_y_continuous(limits = c(0, 1), expand = c(0.01, 0)) +   

scale_colour_brewer(palette = "Set1") + xlab("Tempo de Permanência (semestres)") +   

ylab("Sobrevivência") + labs(colour = "Idade de ingresso") + labs(title = "Idade de 

Ingresso") +   theme_bw(base_size = 14, base_family = "serif") + 

theme(legend.position = "bottom") 

print(.plot) 

RcmdrPlugin.KMggplot2::ggsaveKmg2(filename = 

"H:/jansen/Evasão2/Dissertação/idade.png", plot = .plot) 

rm(.df, .fit, .pmed, .med, .cens, .plot) 

 

########################################################################### 

###### Kaplan Meier para os Area de conhecimento###### 
########################################################################### 

 

require("ggplot2") 

.df <- na.omit(data.frame(x = Eva$tempo_permanecia, y = Eva$evasão, z = 

Eva$area_eva)) 

.df <- .df[do.call(order, .df[, c("z", "x"), drop = FALSE]), , drop = FALSE] 

.fit <- survival::survfit(survival::Surv(time = x, event = y, type = "right") ~ z,  

  .df) 

.fit <- data.frame(x = .fit$time, y = .fit$surv, nrisk = .fit$n.risk, nevent =  

  .fit$n.event, ncensor= .fit$n.censor, upper = .fit$upper, lower = .fit$lower) 

.df <- .df[!duplicated(.df[,c("x", "z")]), ] 

.df <- .fit <- data.frame(.fit, .df[, c("z"), drop = FALSE]) 

.med <- plyr::ddply(.fit, plyr::.(z), function(x) { 

data.frame( 

 median = min(subset(x, y < (0.5 + .Machine$double.eps^0.5))$x) 

)}) 

.df <- .fit <- rbind(unique(data.frame(x = 0, y = 1, nrisk = NA, nevent = NA,  

  ncensor = NA, upper = 1, lower = 1, .df[, c("z"), drop = FALSE])), .fit) 

.cens <- subset(.fit, ncensor == 1) 

.plot <- ggplot(data = .fit, aes(x = x, y = y, colour = z)) + geom_step(size = 1.5)   

+ geom_linerange(data = .cens, aes(x = x, ymin = y, ymax = y + 0.02), size = 1.5) +   

geom_vline(data = .med, aes(xintercept = median), colour = "black", lty = 2) +   

scale_x_continuous(breaks = seq(0, 28, by = 4), limits = c(0, 28)) +   

scale_y_continuous(limits = c(0, 1), expand = c(0.01, 0)) +   

scale_colour_brewer(palette = "Set1") + xlab("Tempo de Permanência (semestres)") +   

ylab("Sobrevivência") + labs(colour = "Área de conhecimento") + labs(title = "Área 

de conhecimento") +   theme_bw(base_size = 14, base_family = "serif") + 

theme(legend.position = "bottom") 

print(.plot) 

RcmdrPlugin.KMggplot2::ggsaveKmg2(filename = 

"H:/jansen/Evasão2/Dissertação/area.png", plot = .plot) 
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rm(.df, .fit, .pmed, .med, .cens, .plot) 

 

########################################################################### 

###### Kaplan Meier para os Tipo Ingresso###### 
########################################################################### 

 

require("ggplot2") 

.df <- na.omit(data.frame(x = Eva$tempo_permanecia, y = Eva$evasão, z =  

  Eva$tipo_ing_dummy)) 

.df <- .df[do.call(order, .df[, c("z", "x"), drop = FALSE]), , drop = FALSE] 

.fit <- survival::survfit(survival::Surv(time = x, event = y, type = "right") ~ z,  

  .df) 

.fit <- data.frame(x = .fit$time, y = .fit$surv, nrisk = .fit$n.risk, nevent =  

  .fit$n.event, ncensor= .fit$n.censor, upper = .fit$upper, lower = .fit$lower) 

.df <- .df[!duplicated(.df[,c("x", "z")]), ] 

.df <- .fit <- data.frame(.fit, .df[, c("z"), drop = FALSE]) 

.med <- plyr::ddply(.fit, plyr::.(z), function(x) { 

data.frame( 

 median = min(subset(x, y < (0.5 + .Machine$double.eps^0.5))$x) 

)}) 

.df <- .fit <- rbind(unique(data.frame(x = 0, y = 1, nrisk = NA, nevent = NA,  

  ncensor = NA, upper = 1, lower = 1, .df[, c("z"), drop = FALSE])), .fit) 

.cens <- subset(.fit, ncensor == 1) 

.plot <- ggplot(data = .fit, aes(x = x, y = y, colour = z)) + geom_step(size = 1.5)  

+ geom_vline(data = .med, aes(xintercept = median), colour = "black", lty = 2) +  

  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 28, by = 4), limits = c(0, 28)) +  

  scale_y_continuous(limits = c(0, 1), expand = c(0.01, 0)) +  

  scale_colour_brewer(palette = "Set1") + xlab("Tempo de Permanência (semestres)") 

+  

  ylab("Sobrevivência") + labs(colour = "Tipo de Ingresso") + labs(title = "Tipo de 

Ingresso") +  

  theme_bw(base_size = 14, base_family = "serif") + theme(legend.position = 

"bottom") 

print(.plot) 

RcmdrPlugin.KMggplot2::ggsaveKmg2(filename =  

  "H:/jansen/Evasão2/Dissertação/Tingresso.png", plot = .plot) 

rm(.df, .fit, .pmed, .med, .cens, .plot) 

 

########################################################################### 

###### Kaplan Meier para o Turno###### 
########################################################################### 

 

require("ggplot2") 

.df <- na.omit(data.frame(x = Eva$tempo_permanecia, y = Eva$evasão, z =  

  Eva$noturno_dummy)) 

.df <- .df[do.call(order, .df[, c("z", "x"), drop = FALSE]), , drop = FALSE] 

.fit <- survival::survfit(survival::Surv(time = x, event = y, type = "right") ~ z,  

  .df) 

.fit <- data.frame(x = .fit$time, y = .fit$surv, nrisk = .fit$n.risk, nevent =  

  .fit$n.event, ncensor= .fit$n.censor, upper = .fit$upper, lower = .fit$lower) 

.df <- .df[!duplicated(.df[,c("x", "z")]), ] 

.df <- .fit <- data.frame(.fit, .df[, c("z"), drop = FALSE]) 

.med <- plyr::ddply(.fit, plyr::.(z), function(x) { 

data.frame( 

 median = min(subset(x, y < (0.5 + .Machine$double.eps^0.5))$x) 

)}) 

.df <- .fit <- rbind(unique(data.frame(x = 0, y = 1, nrisk = NA, nevent = NA,  

  ncensor = NA, upper = 1, lower = 1, .df[, c("z"), drop = FALSE])), .fit) 

.cens <- subset(.fit, ncensor == 1) 

.plot <- ggplot(data = .fit, aes(x = x, y = y, colour = z)) + geom_step(size = 1.5)  

+ geom_vline(data = .med, aes(xintercept = median), colour = "black", lty = 2) +  

  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 28, by = 4), limits = c(0, 28)) +  

  scale_y_continuous(limits = c(0, 1), expand = c(0.01, 0)) +  

  scale_colour_brewer(palette = "Set1") + xlab("Tempo de Permanência (semestres)") 

+  
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  ylab("Sobrevivência") + labs(colour = "Turno") + labs(title = "Turno") +  

  theme_bw(base_size = 14, base_family = "serif") + theme(legend.position = 

"bottom") 

print(.plot) 

RcmdrPlugin.KMggplot2::ggsaveKmg2(filename =  

  "H:/jansen/Evasão2/Dissertação/Turno.png", plot = .plot) 

rm(.df, .fit, .pmed, .med, .cens, .plot) 

 

########################################################################### 

###### Kaplan Meier para a %carga horária aprovada###### 
########################################################################### 

 

require("ggplot2") 

.df <- na.omit(data.frame(x = Eva$tempo_permanecia, y = Eva$evasão, z = 

Eva$ch_aprov)) 

.df <- .df[do.call(order, .df[, c("z", "x"), drop = FALSE]), , drop = FALSE] 

.fit <- survival::survfit(survival::Surv(time = x, event = y, type = "right") ~ z,  

  .df) 

.fit <- data.frame(x = .fit$time, y = .fit$surv, nrisk = .fit$n.risk, nevent =  

  .fit$n.event, ncensor= .fit$n.censor, upper = .fit$upper, lower = .fit$lower) 

.df <- .df[!duplicated(.df[,c("x", "z")]), ] 

.df <- .fit <- data.frame(.fit, .df[, c("z"), drop = FALSE]) 

.med <- plyr::ddply(.fit, plyr::.(z), function(x) { 

data.frame( 

 median = min(subset(x, y < (0.5 + .Machine$double.eps^0.5))$x) 

)}) 

.df <- .fit <- rbind(unique(data.frame(x = 0, y = 1, nrisk = NA, nevent = NA,  

  ncensor = NA, upper = 1, lower = 1, .df[, c("z"), drop = FALSE])), .fit) 

.cens <- subset(.fit, ncensor == 1) 

.plot <- ggplot(data = .fit, aes(x = x, y = y, colour = z)) + geom_step(size = 1.5)   

+ geom_linerange(data = .cens, aes(x = x, ymin = y, ymax = y + 0.02), size = 1.5) +   

geom_vline(data = .med, aes(xintercept = median), colour = "black", lty = 2) +   

scale_x_continuous(breaks = seq(0, 28, by = 4), limits = c(0, 28)) +   

scale_y_continuous(limits = c(0, 1), expand = c(0.01, 0)) +   

scale_colour_brewer(palette = "Set1") + xlab("Tempo de Permanência (semestres)") +   

ylab("Sobrevivência") + labs(colour = "CH Aprovada") + labs(title = "% Carga 

Horária Aprovada") +   theme_bw(base_size = 14, base_family = "serif") + 

theme(legend.position = "bottom") 

print(.plot)  

RcmdrPlugin.KMggplot2::ggsaveKmg2(filename = 

"H:/jansen/Evasão2/Dissertação/ch_aprov.png", plot = .plot) 

rm(.df, .fit, .pmed, .med, .cens, .plot) 

 

########################################################################### 

###### Kaplan Meier para carga horária dispensada###### 
########################################################################### 

 

require("ggplot2") 

.df <- na.omit(data.frame(x = Eva$tempo_permanecia, y = Eva$evasão, z =  

  Eva$ch_disp_dummy)) 

.df <- .df[do.call(order, .df[, c("z", "x"), drop = FALSE]), , drop = FALSE] 

.fit <- survival::survfit(survival::Surv(time = x, event = y, type = "right") ~ z,  

  .df) 

.fit <- data.frame(x = .fit$time, y = .fit$surv, nrisk = .fit$n.risk, nevent =  

  .fit$n.event, ncensor= .fit$n.censor, upper = .fit$upper, lower = .fit$lower) 

.df <- .df[!duplicated(.df[,c("x", "z")]), ] 

.df <- .fit <- data.frame(.fit, .df[, c("z"), drop = FALSE]) 

.med <- plyr::ddply(.fit, plyr::.(z), function(x) { 

data.frame( 

 median = min(subset(x, y < (0.5 + .Machine$double.eps^0.5))$x) 

)}) 

.df <- .fit <- rbind(unique(data.frame(x = 0, y = 1, nrisk = NA, nevent = NA,  

  ncensor = NA, upper = 1, lower = 1, .df[, c("z"), drop = FALSE])), .fit) 

.cens <- subset(.fit, ncensor == 1) 
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.plot <- ggplot(data = .fit, aes(x = x, y = y, colour = z)) + geom_step(size = 1.5) 

+ geom_vline(data = .med, aes(xintercept = median), colour = "black", lty = 2) +  

  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 28, by = 4), limits = c(0, 28)) +  

  scale_y_continuous(limits = c(0, 1), expand = c(0.01, 0)) +  

  scale_colour_brewer(palette = "Set1") + xlab("Tempo de Permanência (semestres)") 

+  

  ylab("Sobrevivência") + labs(colour = "CH Dispensada") + labs(title =  

  "Carga Horária Dispensada") + theme_bw(base_size = 14, base_family = "serif") +  

  theme(legend.position = "bottom") 

print(.plot) 

RcmdrPlugin.KMggplot2::ggsaveKmg2(filename = 

"H:/jansen/Evasão2/Dissertação/ch_disp_dummy.png", plot = .plot) 

 

rm(.df, .fit, .pmed, .med, .cens, .plot) 

 

########################################################################### 

###### Kaplan Meier para Desempenho acadêmico###### 
########################################################################### 

 

require("ggplot2") 

.df <- na.omit(data.frame(x = Eva$tempo_permanecia, y = Eva$evasão, z =  

  Eva$CH_aprov)) 

.df <- .df[do.call(order, .df[, c("z", "x"), drop = FALSE]), , drop = FALSE] 

.fit <- survival::survfit(survival::Surv(time = x, event = y, type = "right") ~ z,  

  .df) 

.fit <- data.frame(x = .fit$time, y = .fit$surv, nrisk = .fit$n.risk, nevent =  

  .fit$n.event, ncensor= .fit$n.censor, upper = .fit$upper, lower = .fit$lower) 

.df <- .df[!duplicated(.df[,c("x", "z")]), ] 

.df <- .fit <- data.frame(.fit, .df[, c("z"), drop = FALSE]) 

.med <- plyr::ddply(.fit, plyr::.(z), function(x) { 

data.frame( 

 median = min(subset(x, y < (0.5 + .Machine$double.eps^0.5))$x) 

)}) 

.df <- .fit <- rbind(unique(data.frame(x = 0, y = 1, nrisk = NA, nevent = NA,  

  ncensor = NA, upper = 1, lower = 1, .df[, c("z"), drop = FALSE])), .fit) 

.cens <- subset(.fit, ncensor == 1) 

.plot <- ggplot(data = .fit, aes(x = x, y = y, colour = z, )) + geom_step(size = 

1.5) + geom_vline(data = .med, aes(xintercept = median), colour = "black", lty = 2) 

+  

  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 28, by = 4), limits = c(0, 28)) +  

  scale_y_continuous(limits = c(0, 1), expand = c(0.01, 0)) +  

  scale_colour_brewer(palette = "Set1") + xlab("Tempo de Permanência (semestres)") 

+  

  ylab("Sobrevivência") + labs(colour = "Desempenho acadêmico") + labs(title =  

  "Desempenho acadêmico") + theme_bw(base_size = 14, base_family = "serif") +  

  theme(legend.position = "bottom") 

print(.plot) 

RcmdrPlugin.KMggplot2::ggsaveKmg2(filename = "H:/jansen/Evasão2/Dissertação/ 

desemp_aca_dummy.png", plot = .plot) 

 

########################################################################### 

###### Kaplan Meier para reprovado por falta###### 
########################################################################### 

 

require("ggplot2") 

.df <- na.omit(data.frame(x = Eva$tempo_permanecia, y = Eva$evasão, z = 

Eva$rep_falt_dummy)) 

.df <- .df[do.call(order, .df[, c("z", "x"), drop = FALSE]), , drop = FALSE] 

.fit <- survival::survfit(survival::Surv(time = x, event = y, type = "right") ~ z,  

  .df) 

.fit <- data.frame(x = .fit$time, y = .fit$surv, nrisk = .fit$n.risk, nevent =  

  .fit$n.event, ncensor= .fit$n.censor, upper = .fit$upper, lower = .fit$lower) 

.df <- .df[!duplicated(.df[,c("x", "z")]), ] 

.df <- .fit <- data.frame(.fit, .df[, c("z"), drop = FALSE]) 

.med <- plyr::ddply(.fit, plyr::.(z), function(x) { 
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data.frame( 

 median = min(subset(x, y < (0.5 + .Machine$double.eps^0.5))$x) 

)}) 

.df <- .fit <- rbind(unique(data.frame(x = 0, y = 1, nrisk = NA, nevent = NA,  

  ncensor = NA, upper = 1, lower = 1, .df[, c("z"), drop = FALSE])), .fit) 

.cens <- subset(.fit, ncensor == 1) 

.plot <- ggplot(data = .fit, aes(x = x, y = y, colour = z)) + geom_step(size = 1.5)  

+ geom_vline(data = .med, aes(xintercept = median), colour = "black", lty = 2) +  

  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 28, by = 4), limits = c(0, 28)) +  

  scale_y_continuous(limits = c(0, 1), expand = c(0.01, 0)) +  

  scale_colour_brewer(palette = "Set1") + xlab("Tempo de Permanência (semestres)") 

+  

  ylab("Sobrevivência") + labs(colour = "Reprovado por falta") + labs(title = 

"Reprovado por falta") +  

  theme_bw(base_size = 14, base_family = "serif") + theme(legend.position = 

"bottom") 

print(.plot) 

RcmdrPlugin.KMggplot2::ggsaveKmg2(filename =  

  "H:/jansen/Evasão2/Dissertação/rporfalta.png", plot = .plot) 

rm(.df, .fit, .pmed, .med, .cens, .plot) 

 

########################################################################### 

###### Kaplan Meier para trancamento###### 
########################################################################### 

 

require("ggplot2") 

.df <- na.omit(data.frame(x = Eva$tempo_permanecia, y = Eva$evasão, z = 

Eva$tranc_dummy)) 

.df <- .df[do.call(order, .df[, c("z", "x"), drop = FALSE]), , drop = FALSE] 

.fit <- survival::survfit(survival::Surv(time = x, event = y, type = "right") ~ z,  

  .df) 

.fit <- data.frame(x = .fit$time, y = .fit$surv, nrisk = .fit$n.risk, nevent =  

  .fit$n.event, ncensor= .fit$n.censor, upper = .fit$upper, lower = .fit$lower) 

.df <- .df[!duplicated(.df[,c("x", "z")]), ] 

.df <- .fit <- data.frame(.fit, .df[, c("z"), drop = FALSE]) 

.med <- plyr::ddply(.fit, plyr::.(z), function(x) { 

data.frame( 

 median = min(subset(x, y < (0.5 + .Machine$double.eps^0.5))$x) 

)}) 

.df <- .fit <- rbind(unique(data.frame(x = 0, y = 1, nrisk = NA, nevent = NA,  

  ncensor = NA, upper = 1, lower = 1, .df[, c("z"), drop = FALSE])), .fit) 

.cens <- subset(.fit, ncensor == 1) 

.plot <- ggplot(data = .fit, aes(x = x, y = y, colour = z)) + geom_step(size = 1.5)  

+ geom_vline(data = .med, aes(xintercept = median), colour = "black", lty = 2) +  

  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 28, by = 4), limits = c(0, 28)) +  

  scale_y_continuous(limits = c(0, 1), expand = c(0.01, 0)) +  

  scale_colour_brewer(palette = "Set1") + xlab("Tempo de Permanência (semestres)") 

+  

  ylab("Sobrevivência") + labs(colour = "Trancamento") + labs(title = 

"Trancamento") +  

  theme_bw(base_size = 14, base_family = "serif") + theme(legend.position = 

"bottom") 

print(.plot) 

RcmdrPlugin.KMggplot2::ggsaveKmg2(filename =  

  "H:/jansen/Evasão2/Dissertação/Trancamento.png", plot = .plot) 

rm(.df, .fit, .pmed, .med, .cens, .plot) 

########################################################################### 

###### Modelo de Regressão de Cox###### 
########################################################################### 

 

 

 

CoxModel.1 <- coxph(Surv(tempo_permanecia, evasão, type="right") ~ ch_aprov + 

rep_falt_dummy + desemp_aca_dummy, method="breslow", data=Eva) 
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summary(CoxModel.1) 

 

 

CoxModel.2 <- coxph(Surv(tempo_permanecia, evasão, type="right") ~ ch_aprov2 + 

reprov_falta + media_geral, method="breslow", data=Eva) 

summary(CoxModel.2)  

  

 

#####Resíduo de Schoenfeld (modelo dicotomico)##### 
 

.CoxZPH <- cox.zph(CoxModel.1) 

.CoxZPH 

.b <- coef(CoxModel.1) 

.mfrow <- par(mfrow = mfrow(3)) 

plot(.CoxZPH[1], main = "% Carga Horária Aprovada") 
abline(h=.b[1], lty=3) 

abline(lm(.CoxZPH$y[,1] ~ .CoxZPH$x), lty=4) 

plot(.CoxZPH[2], main = "Desempenho acadêmico") 
abline(h=.b[2], lty=3) 

abline(lm(.CoxZPH$y[,2] ~ .CoxZPH$x), lty=4) 

plot(.CoxZPH[3] , main = "% Reprovação por falta") 
abline(h=.b[3], lty=3)  

abline(lm(.CoxZPH$y[,3] ~ .CoxZPH$x), lty=4) 

par(mfrow=.mfrow) 

remove(.CoxZPH, .mfrow, .b) 

 

 

 

#####Resíduo de Schoenfeld (Modelo continuo)##### 
 

.CoxZPH <- cox.zph(CoxModel.12) 

.CoxZPH 

.b <- coef(CoxModel.12) 

.mfrow <- par(mfrow = mfrow(2)) 

plot(.CoxZPH[1], main = "% Carga Horária Aprovada") 
abline(h=.b[1], lty=3) 

abline(lm(.CoxZPH$y[,1] ~ .CoxZPH$x), lty=4) 

plot(.CoxZPH[2], main = "Área de Conhecimento (Área 2)") 
abline(h=.b[2], lty=3)  

abline(lm(.CoxZPH$y[,2] ~ .CoxZPH$x), lty=4) 

par(mfrow=.mfrow) 

remove(.CoxZPH, .mfrow, .b) 

 

 

 

##### Gráfico de resíduos### 

require(graphics) 

######Martingal e Deviance######## 

par(mfrow=c(1,2)) 

scatter.smooth(residuals(CoxModel.12, type="martingale"),  

xlab = "Índice", ylab = "Resíduo Martingal") 

abline(h=0, lty=3)  

  

scatter.smooth(residuals(CoxModel.12, type="deviance"),  

xlab = " Índice", ylab = "Resíduo Deviance") 

abline(h=0, lty=3) 

  

 

##### Gráfico de resíduos DFBETAS### 

.dfbetas <- as.matrix(residuals(CoxModel.1, type="dfbetas")) 
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colnames(.dfbetas) <- names(coef(CoxModel.1)) 

.mfrow <- par(mfrow = mfrow(3)) 

plot(.dfbetas[,"ch_aprov[T.Até 30%]"] , main = "% CH Aprovada") 

abline(h=0, lty=2) 

plot(.dfbetas[,"rep_falt_dummy[T.Até 50%]"], main = "% Reprovação por falta") 

abline(h=0, lty=2) 

plot(.dfbetas[,"desemp_aca_dummy[T.Até 6]"] , main = "Desempenho acadêmico") 

abline(h=0, lty=2) 

par(mfrow=.mfrow) 

remove(.dfbetas, .mfrow) 

 

  

########################################################################### 

###### Modelo Final de Regressão de Cox###### 
########################################################################### 

 

### Arquivo com a amostra aleatória##### 

load("H:/jansen/Evasão2/Dissertação/Eva_Amostra.RData ") 

 

CoxModel.3 <- coxph(Surv(tempo_permanecia, evasão, type="right") ~ ch_aprov + 

area2, method="breslow", data=eva) 

summary(CoxModel.3) 

 


