
 
 

 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-UERN 

CAMPUS AVANÇADO “Profa. MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE 

MAIA”-CAMEAM. 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA - DEC 

 

 

 

 

 

 

 

JOANA MORENO DE QUEIROZ 

 

 

 

 

 

 

 

FATORES QUE INFLUENCIAM O RENDIMENTO ACADÊMICO DOS 

ALUNOS DOS CURSOS DE CIENCIAS ECONOMICAS E GEOGRAFIA 

DA UERN-CAMEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS – RN 

2019



 
 

JOANA MORENO DE QUEIROZ 

 

 

FATORES QUE INFLUENCIAM O RENDIMENTO ACADEMICO DOS 

CURSOS DE CIENCIAS ECONOMICAS E GEOGRAFIA DA UERN-

CAMEAM 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), Campus 

Avançado “Prof. a Maria Elisa de Albuquerque 

Maia” (CAMEAM) , como requisito obrigatório para 

obtenção do título de Bacharel em Ciências 

Econômicas. 

  

Orientador: Prof. Dr. Rodolfo Herald da Costa Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS – RN 

2019 



© Todos os direitos estão reservados a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O conteúdo desta obra é de
inteira responsabilidade do(a) autor(a), sendo o mesmo, passível de sanções administrativas ou penais, caso sejam
infringidas as leis que regulamentam a Propriedade Intelectual, respectivamente, Patentes: Lei n° 9.279/1996 e Direitos
Autorais: Lei n° 9.610/1998. A mesma poderá servir de base literária para novas pesquisas, desde que a obra e seu(a)
respectivo(a) autor(a) sejam devidamente citados e mencionados os seus créditos bibliográ�cos.

Catalogação da Publicação na Fonte.
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

Q3f Queiroz, Joana Moreno de
Fatores que influenciam o rendimento acadêmico dos

alunos dos cursos de ciências econômicas e geografia da
UERN-CAMEAM. / Joana Moreno de Queiroz. - Pau dos
Ferros/RN, 2019.

36p.

Orientador(a): Prof. Dr. Rodolfo Herald da Costa
Campos.

Monografia (Graduação em Ciências Econômicas).
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

1. Ensino superior. 2. Desempenho. 3. Rendimento
Acadêmico. I. Campos, Rodolfo Herald da Costa. II.
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. III.
Título.

O serviço de Geração Automática de Ficha Catalográ�ca para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC´s) foi desenvolvido
pela Diretoria de Informatização (DINF), sob orientação dos bibliotecários do SIB-UERN, para ser adaptado às
necessidades da comunidade acadêmica UERN.



 
 

 
 

JOANA MORENO DE QUEIROZ 

 

 

 

FATORES QUE INFLUENCIAM NO RENDIMENTO ACADÊMICO DOS CURSOS 

DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E GEOGRAFIA DA UERN-CAMEAM 

  

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

Monografia apresentada à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), Campus Avançado “Prof.a Maria Elisa de Albuquerque Maia” 

(CAMEAM), como requisito obrigatório para obtenção do título de Bacharel em 

Ciências Econômicas. 

 

Data da Aprovação: 

BANCA EXAMINADORA 

                     

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Rodolfo Herald da Costa Campos 

Orientador 

                     ______________________________________________________ 

Prof. Me. Thiago Geovane Pereira Gomes 

Membro da Banca 

 

                     ______________________________________________________ 

Magnus Kelly 

Membro da Banca 

 

_______________________________________________________ 

Joana Moreno de Queiroz 

Orientanda 

PAU DOS FERROS – RN 

2019 



 
 

 
 

AGRADESCIMENTOS 

Durante a graduação eu aprendi que ninguém conquista nada sozinho. Aqui reservo espaço para 

registrar minha gratidão a alguns daqueles que me ajudaram a chegar até aqui de forma direta ou 

indireta, reconhecendo que por mais que a lista seja longa, o risco de não mencionar alguém é grande e 

dessa forma me antecipo e registro aqui meu pedido de desculpa. Quero agradecer em primeiro lugar a 

Deus, o mais importante agradecimento de todos, ao Deus Eterno, que me agraciou com sua provisão 

nos momentos de necessidade e me ungiu com a medida necessária para completar esta etapa. A Ele a 

honra, a glória e o louvar para todo o sempre. Pelo dom da vida, pela oportunidade de vivenciar tudo o 

que eu passei e tudo que aprendi. Aos meus pais Francisco Antônio e Leda Moreno pela educação e 

pelas lições de vida que me ensinaram antes mesmo de eu sair para o “mundo”. De modo especial 

quero agradecer ao meu marido Jose Cláudio que sempre me apoiou e tornou meu fardo mais leve, o 

amor e apoio dados nestes anos foram determinantes. Assim como minhas amadas irmãs Rita e Marta 

que sempre estavam prontas a fazer o que fosse preciso para me ajudar em todos os momentos (deste 

arrumar minha casa até cuidar de meus filhos) e meu irmão Lazaro que mesmo longe sempre me 

apoiou. A Maria mesmo com nossas diferenças. Vocês são demais. Aos meus lindos filhos, Emily por 

ser parceira e compreensiva, além de muito carinhosa (as vezes a gente precisa de carinho para relaxar 

a mente), e Jose Yuri que chegou no meio do caminho (8° período do curso), mas foi uma benção 

divina parece que entendia que não era pra dar trabalho. A minha amada vovó Joana (em memória) 

que tanto torceu por mim e tanto me ensinou minha segunda mãe, que privilégio eu tive por tê-la ao 

meu lado. Seus exemplos me inspiram! Meus tios e tias, primos e primas, em especial Elisângela 

minha querida que tanto me ajudou. Obrigada pelo apoio. Agradeço aos amigos de jornada, Eliane 

(minha pequena), Claudinei (motorista), Natalia (parceira de banco), Flavia (meu travesseiro) e de 

modo mais que especial ao meu amigo Keké Guerra (ele prometeu ir até fim do curso, mas nos 

abandonou no meio do caminho)  tantos outros que se for citar não terá fim. Obrigada por tornarem a 

viagem mais agradável, e por suportarem essa chata que tagarela. Agradeço a todos os professores do 

Curso de Ciências Econômicas da UERN-CAMEAM, que contribuíram para meu aprendizado e se 

dedicaram para que nós aprendêssemos não só o conteúdo de sala mais lições valiosas para a vida 

pessoal. Agradeço em especial ao professor Dr. Rodolfo Herald da Costa Campos, meu orientador por 

gentilmente aceitar me orientar neste trabalho e pela paciência, disposição, confiança, assistência e 

pela tranquilidade que me passou em todos os momentos, obrigada (melhor orientador). Aos 

professores mestres Thiago e Magnus, por aceitarem fazer parte da banca de minha monografia. Aos 

meus amigos de curso em especial Cosme Geilson e Edicleiton e as meninas da turminha. De modo 

geral agradeço a direção da uern em nome da secretaria Cintia que contribuiu muito para essa pesquisa 

fornecendo dados, assim como Jose Neto e Dayanna do departamento de Economia, ao departamento 

de Geografia, arte em copias e a todos que contribuíram de forma direta ou indireta, obrigada a todos 

por tornarem meu fardo mais leve. A todos obrigado por toda compreensão pelos momentos que lhes 

foram roubados. Obrigado porque, mesmo sem merecer, administraram a carga gerada pela paciência 

que se encurtava. Obrigado por não deixarem a corda roer! Agora posso dizer, chegamos e vamos 

colher os frutos desta conquista chegaram até o fim desta jornada, é com grande satisfação que os 

chamo de ame as meninas da turminha. De modo geral agradeço a direção da uern em nome da 

secretaria Cintia que contribuiu muito para essa pesquisa fornecendo dados, assim como Jose Neto e 

Dayanna do departamento de Economia, ao departamento de Geografia, arte em copias e a todos que 

contribuíram de forma direta ou indireta, obrigada a todos por tornarem meu fardo mais leve. A todos 

obrigado por toda compreensão pelos momentos que lhes foram roubados. Obrigado porque, mesmo 

sem merecer, administraram a carga gerada pela paciência que se encurtava. Obrigado por não 

deixarem a corda roer! Agora posso dizer, chegamos e vamos colher os frutos desta conquista 

chegaram até o fim desta jornada, é com grande satisfação que os chamo de amigos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

QUEIROZ, Joana Moreno de. FATORES QUE INFLUENCIAM NO RENDIMENTO 

ACADÊMICO DOS CURSOS DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E GEOGRAFIA DA 

UERN-CAMEAM. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia)-Campus Avançado Prof.ª 

Maria Elisa de Albuquerque Maia – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Pau dos 

Ferros, 2019. 

 

 

RESUMO 

 

A qualidade do ensino superior no pais vem sendo alvo frequente de estudo para diversos 

autores no intuito de verificar o que influencia no rendimento do aluno. Em função disso, faz-

se necessário não apenas estudos que avaliem a qualidade das IES, mas também os fatores 

relacionados ao desempenho acadêmico dos discentes dessas instituições. Neste sentido, esta 

monografia traz a discussão para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

ao estudar os fatores que influenciam o rendimento acadêmico dos alunos nos cursos de 

ciências econômicas e geografia da UERN-Cameam, com o objetivo de verificar quais 

variáveis interferem no desempenho dos alunos da referida instituição. A pesquisa foi 

realizada a partir de uma amostra de 41 alunos dos cursos de Economia e Geografia, coletados 

nas secretarias de cada curso utilizando o máximo de dados disponíveis nos sistemas das 

mesmas. Por meio de um modelo econométrico buscou-se estimar as variáveis que mais 

afetam esse desempenho. O resultado obtido com a pesquisa revela que as variáveis idade, 

sexo e nota do Enem são ambíguas em relação com a variável dependente IRA, enquanto as 

variáveis idade e tempo de conclusão do ensino médio até o ingresso na universidade 

influenciam negativamente o desempenho do estudante, mas algumas limitações devem ser 

consideradas nesta pesquisa como por exemplo o tamanho da amostra. Porém mais estudos 

são necessários para esclarecer sobre a influência desses e de outros fatores que não foram 

incluídos no modelo.  
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ABSTRACT 

 

 

The quality of higher education in the country has been a frequent target of study for several 

authors in order to verify what influences the student's performance. As a result, it is 

necessary not only studies that assess the quality of HEI, but also the factors related to the 

academic performance of the students of these institutions. In this sense, this monograph 

brings the discussion to the University of the State of Rio Grande do Norte (UERN), when 

studying the factors that influence the students' academic performance in economics and 

geography courses at UERN-Cameam, in order to verify which variables interfere in the 

performance of the students of said institution. The research was carried out from a sample of 

41 students of the courses of Economy and Geography, collected in the secretaries of each 

course using the maximum of data available in the same systems. By means of an 

econometric model we tried to estimate the variables that most affect this performance. The 

result obtained with the research reveals that the variables age, gender and grade of the Enem 

are ambiguous in relation to the ARI dependent variable, while the variables age and 

completion time from high school to university admission negatively influence student 

performance, but some limitations should be considered in this research such as sample size. 

However, more studies are needed to clarify the influence of these and other factors that were 

not included in the model.  

 

Keywords: Higher education. Performance. Academic Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, as primeiras instituições de ensino superior foram fundadas por volta de 

1808, com a chegada da família real. Estas se desenvolveram lentamente, seguindo um 

modelo de formação dos profissionais liberais, um tipo de formação profissional controlado 

pelo estado, com faculdades isoladas (MARTINS, 2002). O intuito dessas instituições era 

assegurar formação para que seus alunos ocupassem cargos privilegiados no governo, bem 

como atribuir status para os que frequentavam essas instituições, afinal nem todos podiam 

cursar um nível superior. Não foram criadas universidades públicas, pois a elite da época que 

detinha o poder não via necessidades nem vantagens em criá-las.  

Até o final do século XIX ainda não existiam muitas instituições de ensino superior 

no Brasil. A partir desta data, criaram-se os primeiros estabelecimentos privados de nível 

superior no país, uma iniciativa oriunda do próprio setor privado, representado pelas elites 

locais e confessionais católicos, que acabaram rompendo com o modelo padrão que 

dependente do controle do governo central.  

Seguindo a expansão universitária deste período, as instituições de nível superior 

passaram de 24 a 133 instituições, boa parte destas criadas em 1920. A partir desse período, 

uma série de novos eventos marca a trajetória das IES no país, com um aumento substancial 

no número de novas universidades e a participação cada vez maior da população em geral 

nessas instituições, como destaca Martins (2002): 

Uma das principais transformações do ensino superior no século XX consistiu no 

fato de destinarem-se também ao atendimento à massa e não exclusivamente à elite. 

Num dos estudos da década de 1990, observou-se que no ensino superior, estudantes 

oriundos de famílias com renda de até 6 salários mínimos representavam 

aproximadamente 12% dos matriculados em instituições privadas e 11% em 

instituições públicas. Tanto no setor privado, quanto no público, a proporção de 

estudantes oriundos de famílias com renda acima de 10 salários mínimos ultrapassa 

os 60%, o que desmistifica a crença de que os menos favorecidos é que frequentam a 

instituição privada. (MARTINS, 2002, p.6). 

  

Após esse período, o país ainda enfrentou diversas batalhas para que houvesse uma 

melhoria na qualidade das instituições de ensino de nível superior (IES) e para que todos ou 

pelo menos uma parcela considerável da população tivesse acesso a estas instituições.  Para 

que o maior acesso às IES fosse possível, é necessário que o estudante tenha acesso a uma 

educação básica de qualidade, que lhe garanta a base necessária para aprovação nos processos 

de seleção dessas instituições e um melhor aproveitamento dos conteúdos do curso preterido. 
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Nesse sentido, a qualidade da formação da educação básica é essencial não só para o 

maior acesso às IES gratuitas, mas também para um melhor rendimento do aluno ao longo do 

curso escolhido. 

Com as constantes mudanças ocorridas na educação básica e superior do Brasil nos 

últimos anos, alguns estudos têm se preocupado em relacionar a qualidade da educação 

básica, em especial, do ensino médio, cursada pelos discentes universitários e seu rendimento 

acadêmico (SILVA, 2013; MORICONI, NASCIMENTO, 2014; BACCARO; 

SHINYASHIKI, 2014).   

Outras variáveis socioeconômicas como escolaridade dos pais, nível de renda 

familiar, idade, dentre outras, também podem influenciar no bom desempenho do aluno 

durante o curso superior e têm sido levados em consideração nos estudos de Silva (2013), 

Moriconi e Nascimento (2014) e Baccaro e Shinyashiki (2014) sobre o rendimento acadêmico 

dos alunos do ensino superior. Entretanto, os estudos sobre o rendimento acadêmico são 

bastante reduzidos, ainda mais se forem consideradas as inúmeras variáveis que podem afetar 

esses resultados individuais. 

Outro fenômeno importante que também vem sendo investigado na literatura 

especializada e que faz parte da realidade de todas as Instituições de Ensino Superior (IES) no 

Brasil e no mundo é a evasão universitária, definida como a saída do estudante de seu curso, 

sem concluí-lo. Pesquisas de diferentes autores apontam que os índices de evasão alcançam 

até 50% dos alunos matriculados, sendo o maior impacto para os primeiros períodos dos 

cursos. (BARDAGI; HUTZ, 2009, p. 1).  

Essas evasões podem ser ocasionadas por diversos fatores socioeconômicos, dentre 

eles estão aqueles que influenciam no bom desempenho do aluno durante o curso, um 

conjunto de fatores que causam efeitos negativos ou resultados indesejados no educando 

durante sua graduação, desestimulando o discente a continuar no curso.  

Por estes motivos, alguns desistem logo nos períodos iniciais e outros permanecem, 

mesmo mantendo-se em uma situação de desnivelamento, tentando recuperar-se até a fase 

final da graduação. Desta forma, esses alunos continuam nos cursos por eles escolhidos 

mesmo não atingindo o desempenho esperado e esses resultados podem ser oriundos de 

múltiplos fatores que podem variar de um curso para o outro e também de acordo com o 

cotidiano de cada aluno.  

Não distante desta realidade está a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

(UERN), mais especificamente o Campus Avançado Maria Elisa de Albuquerque Maia 
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(UERN/CAMEAM) em Pau dos Ferros/RN, objeto de pesquisa deste estudo, que recebe 

alunos de vários municípios da região e de outros estados, tais como Paraíba e Ceará. 

Destaca-se aqui que existe uma diversidade de fatores econômicos e sociais inerentes a cada 

região que podem influenciar tanto o desempenho quanto a evasão do discente ao longo do 

curso, que vão desde a qualidade da educação básica até a distância do aluno à universidade. 

Nesse sentido, o objetivo principal desta monografia é investigar os fatores que 

podem influenciar o rendimento acadêmico dos alunos da UERN. Busca-se também 

investigar quais são as outras variáveis que poderiam afetar o rendimento acadêmico desses 

estudantes. 

Além desta introdução, esta monografia segue assim dividida: no segundo capitulo 

apresenta-se o referencial teórico que esboça uma abordagem sobre o ensino superior no auto-

oeste potiguar bem como um breve relato sobre o nível superior na cidade de Pau de 

Ferros/RN; no terceiro capitulo traz a revisão de literatura, uma pesquisa bibliográfica que 

busca trazer uma breve abordagem teórica sobre a temática trabalhada; em seguida no quarto 

capitulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento 

deste estudo; no quinto capitulo apresentamos a base de dados e a estratégia empírica da 

pesquisa; e o capitulo seis que apresenta os resultados do estudo que foi realizado mediante 

uma pesquisa no portal da UERN/CAMEAM sobre os alunos dos cursos de Economia e 

Geografia. Por último não menos importante trazem-se algumas considerações finais e em 

seguida as referências bibliográficas.  
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Fonte: Carvalho, et. al  (2018)   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO SUPERIOR NO ALTO OESTE POTIGUAR 

 

No início dos anos 2000, o Rio Grande do Norte possuía três IFES públicas: 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Escola Superior de Agricultura de 

Mossoró (ESAM) e o Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte 

(CEFET/RN). Na esfera estadual havia apenas a Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), cuja atuação era preponderantemente interiorana. Em 2001 o Instituto de 

Formação de Professores Presidente Kennedy (IFP) foi transformado no Instituto de Educação 

Superior Presidente Kennedy (IFESP), também da esfera estadual, mas atuante apenas na 

capital.  

Os gráficos a seguir mostram como se deu essa expansão das IFES no RN. O 

primeiro mostra a distribuição das instituições em 2000, e a segunda mostra esses resultados 

em 2016. 

Figura 1 - Localização das instituições de ensino superior no RN até 2000 

  

Na figura 1 é possível observar que apenas sete municípios do estado eram 

contemplados por instituições públicas de ensino superior em 2000.  
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Figura 2 - Localização das instituições de ensino superior no RN em 2016. 

Na figura 2 observa-se que houve uma grande ampliação dessas instituições de 

ensino, passando de sete (7) para vinte e dois (22) municípios. Dentre as instituições que 

foram implantadas em municípios do Alto Oeste potiguar estão a IFRN, UFERSA, 

UERN E UFRN. Comparando as duas figuras pode-se observar outro cenário no estado, 

e parte dessas ampliações se deve as políticas públicas para a educação que foram 

executadas durante os governos de Lula e Dilma, que desenvolveram políticas dinâmicas 

e específicas para as universidades públicas federais. Carvalho et. al. (2018) destaca em 

seu trabalho que essas sanções proporcionam uma nova dinâmica, principalmente pela 

expansão via interiorização das instituições que contribuiu de maneira expressiva para a 

redução das desigualdades sociais e regionais através das relações entre ensino, pesquisa 

e extensão, além de possibilitar o diálogo entre as esferas municipal, estadual e federal. 

Ainda com base no trabalho de Carvalho et. al. (2018), onde ele pauta-se no 

Censo da Educação Superior de 2014: 

As universidades estaduais representam 19,49% dentre as universidades brasileiras, 

estando localizadas em grande parte nos municípios do interior. Isto se comprova a 

partir das matrículas, tendo em vista que nas universidades federais, 51,95% das 

matrículas estão localizadas nas capitais, enquanto, nas estaduais, 72,88% estão no 

interior (INEP, 2014). Assim, nessa perspectiva de expansão da educação superior 

no RN, outro equipamento fundamental foi a UERN (CARVALHO ET. AL., 2018, 

p.251). 

Nesse contexto, pode-se dizer que o RN evoluiu bastante no quesito nível 

superior, e junto com ele também foi considerável a expansão da UERN nos municípios 

do interior do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

  

Fonte: Carvalho, et. al  (2018)  
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2.2 O ENSINO SUPERIOR EM PAU DOS FERROS 

 

A cidade de Pau dos Ferros – RN mesmo não apresentado, a priori, as características 

tradicionais de uma cidade média¹,sua localização (fronteiriça e no cruzamento das BR-405 

com a BR-226) reforça a sua influência no desenvolvimento regional, que se expande através 

da oferta de serviços públicos, em especial educação de nível superior e saúde, e reforça suas 

funções urbanas, com a ampliação de sua área de influência para além dos limites do Rio 

Grande do Norte (DANTAS; CLEMENTINO; FRANÇA, 2014).  É comum tratar Pau dos 

Ferros como uma “cidade de fronteira” ou “cidade fronteiriça”. 

Dentro desse contexto, a cidade de Pau dos Ferros é responsável por abrigar certa 

quantidade de pessoas que se deslocam de suas cidades para procurar serviços de saúde ou 

mesmo de educação. Com a polarização de instituições de ensino na cidade essa procura se 

tornou ainda maior, e assim um grande fluxo de pessoas passam a frequentar e até mesmo 

morar na cidade em virtude da expansão do ensino de nível superior que se deu em Pau dos 

Ferros.   

A expansão dessas instituições é de suma importância para o desenvolvimento das 

regiões onde elas são implantadas, boa parte dessa expansão se deu fora dos grandes centros, 

ou seja, ocorreu nas cidades médias, inicialmente aconteceu devido ao aumento do acesso 

pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI), que possibilitou o acesso de milhões de 

jovens pobres a diversas instituições de ensino do nível superior, como mostra Dantas e 

Clementino (2014). 

Segundo Dantas e Clementino (2014), essa expansão se deu por um processo 

comumente designado de interiorização do Ensino Superior. A partir desse plano de 

expansão, são implantados campis nas cidades medias. Essas implantações provocam um 

impacto imediato e significativo, não somente na vida cultural, mas também no comercio e 

nos serviços locais. 

No estado do RN é possível observar a importância das IES que proporcionam uma 

ampliação no nível superior para alunos que são egressos de escolas públicas, de classe média 

baixa, que vem de mais de 50 cidades da região bem como aqueles que vem de regiões um 

pouco mais distantes da cidade onde se localiza os campi das IES.  

Atualmente, temos na cidade de Pau dos Ferros/RN duas universidades públicas, a 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e a Universidade Federal Rural do 

Semiárido (UFERSA), além de várias instituições privadas de Ensino Superior entre elas 
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estão a (FACEP), Anhanguera, Estácio, UNP. Conta-se ainda com o Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN) que oferece cursos técnicos e formações de nível superior. Para 

Carvalho et al (2018) a expansão do ensino superior na cidade pauferrense deu-se 

principalmente a partir de 2003, quando o Campus da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN) ampliou o número de cursos, passando a ofertar 07 (sete) cursos de 

graduação. Para analisar a trajetória desta instituição e as implicações de sua expansão para a 

cidade, alguns trabalhos já foram publicados, como os estudos de Sousa, Costa e Barbosa 

Júnior (2012), Dantas e Clementino (2014) e Dantas, Clementino e França, (2014). 

 

2.3 UERN CAMPUS DE PAU DOS FERROS/RN 

 

 A UERN foi criada em 28 de setembro de 1968, pela Lei Municipal nº 20/68. Nasceu 

com o nome de Universidade Regional do Rio Grande do Norte - URRN, vinculada à 

Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte - FURRN. Na história de sua 

criação aparecem duas outras instituições, mostrando que a ideia de uma universidade em 

Mossoró tem origem mais remota. A primeira é a Faculdade de Ciências Econômicas de 

Mossoró, criada em 1943 pela Sociedade União Caixeiral, que já mantinha uma escola técnica 

de comércio, mas passando a funcionar, de fato, apenas em 1960.  A segunda é a FUNCITEC 

- Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica -, fundada em 1963. Com a 

FUNCITEC, acelerou-se a oferta do ensino superior na cidade. Sob sua coordenação, são 

criadas a Faculdade de Serviço Social de Mossoró, em 1965, e o Instituto de Filosofia, 

Ciências e Letras de Mossoró, no mesmo ano, com os cursos de Pedagogia, Letras, História e 

Ciências Sociais, e, em 1968, a Escola Superior de Enfermagem de Mossoró. (Portal da uern; 

2018). 

Nascida como uma universidade de Mossoró, a UERN é hoje uma Universidade do 

Rio Grande do Norte. Ou mais que isto: é uma Universidade do Nordeste. Estudantes de 

vários Estados nordestinos, sobretudo do Ceará e da Paraíba, acorrem para seus cursos. Criada 

em 1968, como Universidade municipal, a UERN está hoje presente, de forma direta, com 

seus campi avançados e núcleos de educação superior, em 17 cidades do Rio Grande do 

Norte. São 7 campi, incluindo o Campus Central, em Mossoró, a segunda maior cidade do 

estado, e 11 núcleos. Os campi avançados localizam-se em Assú, Pau dos Ferros, Patu, Natal, 

Caicó e mais recentemente foi criado o campus de Apodi. Os núcleos estão sediados nas 

cidades de Areia Branca, Apodi, Caraúbas, Umarizal, São Miguel, Alexandria, João Câmara, 
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Touros, Macau, Nova Cruz e Santa Cruz. A presença da UERN no estado está de tal modo 

distribuída, que não há uma só cidade à distância de mais de 70 km de uma dessas unidades 

universitárias. (Site oficial da UERN). 

Como mostra DANTAS; CLEMENTINO; FRANÇA, (2014), desde sua criação e até 

o início dos anos 2000, o Campus de Pau dos Ferros oferecia regularmente três cursos de 

graduação (Ciências Econômicas, Letras e Pedagogia), com a oferta média de 140 vagas 

anuais. Durante esse período, os cursos de graduação do Campus de Pau dos Ferros, 

posteriormente denominado, Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” 

(CAMEAM) foram a única opção de ingresso na educação superior para os jovens do Alto 

Oeste Potiguar, e, também, dos municípios fronteiriços da Paraíba e do Ceará, o que explica 

sua abrangência regional desde o início de suas atividades nos anos 1970.  

Antes os cursos eram concentrados no turno noturno e, com isso, grande parte dos 

deslocamentos das outras cidades para o Campus também só aconteciam à noite e eram, em 

grande parte, restritos ao CAMEAM. Com a criação dos cursos diurnos, com atividades nos 

turnos da manhã e da tarde, muitos estudantes passaram a residir em Pau dos Ferros, o que 

alavancou o mercado imobiliário, em especial o de pequenos apartamentos; os que 

continuaram deslocando-se até seu município de origem começaram a utilizar outros tipos de 

serviços oferecidos em Pau dos Ferros, como os restaurantes, por exemplo, (DANTAS; 

CLEMENTINO, 2014). 

Figura 3 - Localização dos campi e Núcleos da UERN, 2016. 

 

Para Dantas e Clementino (2014), a contribuição da UERN em Pau dos Ferros e 

região, desde sua criação, é de difícil mensuração. Apesar disso, é certo que, ao pôr no 

mercado de trabalho, mais de 100 profissionais por ano, contribuiu diretamente para a 

formação de recursos humanos numa região carente de profissionais qualificados. 

  
Fonte: Elaborado pelos autores.   
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Considerando-se que a maioria dos formandos são professores nas áreas de letras (português e 

inglês) e pedagogia das séries iniciais da educação básica, essa contribuição tem 

consequências diretas para a educação da região. 

Esses autores consideram ainda que a ampliação das vagas nos cursos de graduação no 

Campus da UERN, em Pau dos Ferros, trouxe não apenas novo fôlego para aquele Campus, 

com o aumento e a diversidade dos novos profissionais e alunos que chegavam, mas também 

contribuiu para dinamizar a economia local e ampliar sua área de atuação. Os autores ainda 

afirmam nesse mesmo trabalho que: 

Antes os cursos eram concentrados no turno noturno e, com isso, grande parte dos 

deslocamentos das outras cidades para o Campus também só aconteciam à noite e 

eram, em grande parte, restritos ao CAMEAM. Com a criação dos cursos diurnos, 

com atividades nos turnos da manhã e da tarde, muitos estudantes passaram a residir 

em Pau dos Ferros, o que alavancou o mercado imobiliário, em especial o de pequenos 

apartamentos; os que continuaram deslocando-se até seu município de origem 

começaram a utilizar outros tipos de serviços oferecidos em Pau dos Ferros, como os 

restaurantes, por exemplo,”. (DANTAS; CLEMENTINO, 2014, p. 232)  

 

A atuação regional do Campus de Pau dos Ferros pode ser melhor entendida quando 

são analisadas as matrículas por município e a origem dos egressos diplomados nos cursos de 

graduação da UERN em Pau dos Ferros. O gráfico 1 especifica a origem dos alunos 

matriculados no segundo semestre de 2012 e dos egressos formados até novembro do mesmo 

ano. Como mostra Dantas e Clementino (2014). 

Gráfico 1 – Municípios de origem dos alunos matriculados nos cursos de graduação do Campus da UERN em 

Pau dos Ferros e dos egressos deste Campus – 2012

 

Fonte: Universidade do Rio Grande do Norte (2013 apud Dantas 2014, p. 215). 
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Esse gráfico assinala a centralidade que Pau dos Ferros tem no âmbito da oferta de 

educação superior e sua atuação regional. Dos 1803 alunos matriculados nos cursos de 

graduação do CAMEAM, 461 (25%) são de Pau dos Ferros. São 64 munícipios que enviam 

alunos apenas para os cursos de graduação do CAMEAM. Tal quantitativo de municípios 

tende a aumentar se levamos em conta também a origem dos alunos dos cursos de pós-

graduação latos e stricto sensu. 

 

De acordo com os dados coletados recentemente na direção da uern, observa-se uma 

elevação no número de alunos da instituição, ao mesmo tempo em que houve uma redução do 

número de municípios que enviam alunos até a universidade do campus de Pau dos Ferros. O 

gráfico dois mostra essa mudança quando avaliado o quadro de estudantes no ano de 2018, 

referentes ao semestre 2018.1. 

  

Gráfico 2 – Municípios de origem dos alunos matriculados nos cursos de graduação do Campus da UERN em 

Pau dos Ferros e dos egressos deste Campus – 2018 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados junto a direção da UERN.  

 

Esse gráfico confirma a centralidade que Pau dos Ferros tem no âmbito da oferta de 

educação superior e sua atuação regional, como foi abordada no estudo de Dantas e 

Clementino (2014). O total de alunos matriculados nos cursos de graduação do CAMEAM 

diminuiu para 1156, destes 921 (90,7%) são do RN, 13 (1,3%) são da PB e 81 (8%) são do 

estado do Ceara. São aproximadamente 47 munícipios que enviam alunos apenas para os 

cursos de graduação do CAMEAM. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

A qualidade do ensino ofertado no Brasil configura-se em um importante desafio 

para o país. Procurando contribuir para o entendimento e proposição de alternativas que 

promovam o avanço deste fator, diversos estudos vêm sendo desenvolvidos para analisar a 

relação entre o desempenho dos estudantes e as características das escolas.  

 Em 2012, existiam no Brasil 2.416 Instituições de Ensino Superior que ofertaram 

31.886 cursos de graduação com 7.037.688 matrículas (INEP, 2013a). Esses indicadores, 

comparados ao ano de 2002 (INEP, 2003), representam um crescimento de, 

aproximadamente, 48% no número de instituições, 121% na oferta de cursos e 108% no 

número de matrículas realizadas (BACCARO; SHINYASHIKI, 2014). Observa-se a partir 

desses dados que o Brasil aumentou, nesse período, o número de Instituições de Ensino 

Superior (IES) e também matrículas nessa modalidade de ensino. Em função disso, faz-se 

necessário não apenas estudos que avaliem a qualidade do ensino superior brasileiro, mas 

também os fatores relacionados ao desempenho acadêmicos dos discentes dessas instituições.  

Silva (2013) mostra em seu trabalho que ações afirmativas de acesso ao ensino 

superior vêm sendo desenvolvidas pelo Governo Federal, com destaque para programas como 

o Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES), criado em 1999, que permite ao 

estudante financiar entre 50% e 100% do valor do curso superior com condições especiais de 

prazo e juros para pagar o empréstimo; o Programa Universidade para Todos (ProUni), 

implantado em 2005, que oferta bolsas de estudo para estudantes carentes que tenham cursado 

o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola particular e que 

tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o sistema de cotas para 

as universidades federais, que pretende reservar até 50% das vagas disponíveis para alunos 

egressos de escolas públicas. 

Silva (2013) chama atenção para os fatores socioeconômicos que podem influenciar 

no rendimento acadêmico dos alunos de nível superior. Para Rocha et. al., (2017), o 

desempenho acadêmico tem sido estudado sob diversos aspectos teóricos e metodológicos, e é 

reiterado que se trata de um fenômeno complexo e multicausal. Aspectos pessoais, sócio 

demográficos, institucionais e pedagógicos estão listados entre os elementos que influenciam 

o rendimento de um estudante. 

Desta forma, por envolver uma série de fatores, estudos são realizados de forma 

conjunta, porém com o foco determinado em um fator específico como podemos observar no 

trabalho de Silva (2013):  
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Para que determinado registro fosse considerado na base de dados final este deveria 

conter informações sobre as seguintes variáveis: i) Gênero do indivíduo, ii) 

Trabalha: se indivíduo desempenha atividade remunerada, iii) Idade: qual a idade do 

indivíduo, em anos completos, ao concluir o ensino médio, iv) Nota no ENEM da 

escola aonde o indivíduo concluiu o ensino médio, v) Estado civil do indivíduo”. 

(SILVA, 2013, p.23,24) . 

 

A este respeito, Moriconi e Nascimento (2014, p. 9) acrescentam: 

No caso da educação, os insumos da função de produção costumam estar 

relacionados às famílias, aos colegas e à escola dos estudantes. Variáveis que 

mensurem o tamanho das turmas, o número de estudantes por professor, a 

experiência e o nível educacional docente costumam aparecer como insumos, bem 

como a disponibilidade e a utilização de materiais pedagógicos e de alguns recursos 

físicos e humanos utilizados no processo educativo. Além disso, entre as variáveis 

de controle usuais, destacam-se medidas das características dadas dos alunos e de 

seus contextos familiares e socioeconômicos. (MORICONI; NASCIMENTO, 2014, 

p. 9). 

 

Nesse sentido as variáveis abordadas nos estudos citados são semelhantes e 

fundamentais para a determinação e analise do estudo. Segundo Rocha et al (2017), o 

conhecimento dos fatores que interferem no desempenho e a forma como se dá a relação entre 

esses possibilitam o estabelecimento de políticas públicas voltadas para uma maior qualidade 

na formação dos estudantes universitários que, consequentemente, se tornarão profissionais 

mais bem preparados, a fim de contribuir para um maior desenvolvimento econômico e social. 

Baccaro & Shinyashiki (2014) também destacam em seu trabalho as possíveis 

variáveis que afetam o rendimento acadêmico segundo Hanushek (2010): 

Numa perspectiva econômica, Hanushek (2010) afirma que o rendimento acadêmico 

pode ser influenciado por duas grandes dimensões: uma, na qual os fatores que 

podem ser controlados pelo poder político, como as características das escolas, dos 

professores e dos currículos; e outra, na qual, outros fatores não podem ser 

controlados, tais como as características sociodemográficos, relacionamento com 

amigos, dons inatos e capacidade de aprendizagem (Baccaro; Shinyashiki, 2014, 
p.168).  

 

O resultado desse conjunto de fatores associados à vida acadêmica está diretamente 

ligado ao bom desempenho do aluno. Como destacado pelos autores citados acima, o aluno de 

nível superior tende a estar relacionado com uma gama de ocasiões distintas que interferem 

no rendimento dos mesmos. 

Moriconni e Nascimento (2014) destacam que o estudante, principal fator no 

processo educacional, além de conhecimentos prévios, traz consigo todas as suas 

características pessoais, tais como gênero, cor/ raça e idade. E carregam também toda a 

influência do seu contexto socioeconômico, incluindo aspectos que podem ser representados 

pela renda familiar, a escolaridade e a ocupação de seus pais, entre outros. 
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Para os autores citados acima, esses fatores interferem direta e indiretamente para o 

desenvolvimento e rendimento estudantil da vida dos discentes e todos esses casos são 

merecedores de um estudo mais aprofundado para que se possa ter conhecimento do quanto 

eles podem ou não interferir nesses resultados.  

 Nesse mesmo contexto Silva 2015, reforça a ideia de que a trajetória do aluno antes da 

universidade influencia ou não no seu rendimento. Ele destaca a importância de se observar 

todos os fatores que possam moldar os resultados dos alunos. Para Guimarães e Sampaio 

(2007, apud Silva 2015) as características socioeconômicas dos estudantes são fatores 

determinantes para a obtenção de um desempenho satisfatório nos vestibulares. Deste modo 

influenciando diretamente nos resultados acadêmicos.  

 Neste mesmo estudo Guimarães e Sampaio (2007, apud Silva 2015) afirmam que: 

Outros fatores podem influenciar o desempenho acadêmico dos alunos e as chances 

acessarem o Ensino Superior, em relação aos estudantes que trabalham, dizem que 

cada hora adicional de trabalho, diminuem em 3,7% as possibilidades dos estudantes 

entrarem na universidade, ou seja, aqueles que entram na universidade, mas 

continuam mantendo essa responsabilidade, prejudicam o seu desempenho no curso 

(p.3). 

 

 Oliveira, Silva e Siqueira (2008, apud Silva 2015) também realizaram um estudo a 

respeito deste tema com os alunos que ingressaram na UFPB (Universidade Federal da 

Paraíba) e verificaram que características como rede de ensino que cursou o Ensino Médio, 

instrução dos pais e renda familiar são responsáveis pelo menos em parte pelo 

desenvolvimento dos alunos.   

Como resultado do estudo de Silva (2015), obtiveram-se os seguintes resultados: 

Os principais resultados demonstraram que: (1) Quanto mais jovem o aluno, melhor 

o desempenho no vestibular; os homens tendem a ter menores pontuações que as 

mulheres; (2) Rendas familiares maiores e escolaridade mais elevada dos pais estão 

mais presentes nos grupos com desempenho alto; (3) A proporção de alunos de 

escola pública no Ensino Fundamental e Médio é maior entre os alunos com 

desempenho baixo no vestibular. Condições melhores de renda e características do 

domicílio estão associadas a melhores desempenhos no vestibular; no entanto, 

quando analisado o rendimento acadêmico, a situação se inverteu. A mesma 

inversão ocorreu com relação à escolaridade dos pais e à educação no Ensino Médio 

e Fundamental do aluno, ou seja, escolaridade alta dos pais e escolaridade prévia dos 

alunos em escola privada estava mais associados ao rendimento acadêmico baixo 

(p.13). 

 No final do seu trabalho o autor Silva (2015), chama a atenção para que as 

universidades que tiveram relação com a pesquisa para que ofereçam apoio aos alunos para 

que as dificuldades verificadas na pesquisa sejam trabalhadas podendo assim melhorar o 

desempenho dos alunos durante sua trajetória acadêmica. 
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 Libardi; Ferreira Filho; Sordi (2007) realizaram um estudo com os alunos da 

Universidade Federal de São Carlos no ano de 2005 que tinha por objetivo principal estudar a 

relação entre o desempenho no vestibular dos alunos ingressantes na Universidade Federal de 

São Carlos no ano de 2005 e o desempenho, destes mesmos alunos, no curso de graduação. 

 E como resultado deste estudo observou-se que: 

• Que não existe uma relação direta entre a pontuação obtida no vestibular e o 

desempenho acadêmico durante o curso de graduação;  

• Que os alunos ingressantes nos cursos de Engenharia têm uma pontuação no vestibular 

superior aos demais cursos da UFSCar;  

• Que de maneira geral os estudantes da UFSCar mantiveram constante seu IRA durante 

os três primeiros semestres, sendo que os estudantes de Engenharia apresentaram uma 

queda mais evidente;  

• Que o IRA dos estudantes dos cursos de Engenharia é em média menor que os demais 

cursos da UFSCar; 

 • Que o desempenho acadêmico dos estudantes de Engenharia de Materiais, tanto no 

vestibular quanto durante o curso, apresentou-se de forma similar à média das demais 

engenharias; 

 • Que os alunos do curso de Engenharia de Materiais da UFSCar têm uma condição 

sócio-econômica privilegiada em relação aos demais alunos da UFScar p(7). 

Nesta mesma linha de abordagem tentando descobrir quais variáveis influenciam no 

retorno acadêmico Salvato; Miranda; Shikida (2017), produziram um estudo que objetivava 

estima o desenvolvimento do nível superior e analisar o papel da política do credito estudantil 

dos programas ProUni e Fies (p.3). 

Para que realizar o estudo Salvato; Miranda; Shikida (2017) fizeram experimentos 

usando variáveis como a nota de entrada na universidade, além de outras variáveis como 

maturidade do estudante, o período que cursa e o curso escolhido bem como o gênero do 

aluno, segundo os autores essas variáveis afetam diretamente no desempenho do aluno. 

 Como resultado deste estudo Salvato; Miranda; Shikida (2017), afirmam que não se 

pode ignorar os efeitos positivos no desempenho do aluno que participa dos programas de 

credito estudantil. 

 Par finalizar o estudo Salvato; Miranda; Shikida (2017), afirmam que: 

Este resultado reforça a importância de manutenção de requisitos mínimos em tais 

programas e produz o resultado esperado pelo formulador de política pública: dar 

oportunidade para jovens de melhorar a sua qualidade educacional ao se incluírem 

em escolas com alta exigência. Para tanto, dado que os mesmos podem ter 
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deficiências em sua base escolar, deve-se incentivá-los a ter um esforço maior que 

os demais em superar tais deficiências (p 20). 

 

De acordo com a literatura abordada neste trabalho é possível listar algumas das 

possíveis variáveis que afetam o rendimento dos alunos de nível superior. A tabela 1 mostra 

as mais frequentes e seus respectivos efeitos. 

Tabela 1- Possíveis variáveis que afetam o rendimento acadêmico dos alunos de nível superior. 

POSSIVEIS VARIAVEIS QUE AFETAM O RENDIMENTO ACADEMICO 

VARIAVEIS EFEITO 

Instituição que cursou o ensino médio  Alunos de escolas privadas tendem a ter resultado 

positivo 

Nível de instrução dos pais  Ambíguo 

Renda familiar Ambíguo 

Gênero sexual Ambíguo 

Trabalho Afeta negativamente 

Idade Tem um efeito côncavo  

Estado civil Pessoas casadas apresentam menor desempenho 

Nota do Vestibular/Enem Ambíguo 

Fonte: Elaboração própria 
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4 METODOLOGIA 

 

Para Marconi e Lakatos (2008) a metodologia constitui uma das etapas mais 

importantes de uma pesquisa, pois é nela que o pesquisador expõe todos os métodos, 

procedimentos e instrumentos necessários para alcançar os objetivos pretendidos no trabalho. 

Destarte, para alcançarmos os objetivos definidos neste projeto de pesquisa, são abordados 

vários aspectos que fundamentarão a metodologia da pesquisa, tais como ária de estudo, a 

classificação da pesquisa quanto á natureza do estudo, meios e fins, o processo de escolha da 

população estudada (universo da pesquisa), os instrumentos adotados na pesquisa, a 

delimitação do espaço e tempo e por fim, uma breve caracterização da ária de estudo, qual 

seja, os alunos dos cursos noturnos da UERN-CAMEAM. 

Segundo Marconi e Lakatos (2008) todas as ciências se caracterizam pela utilização 

de métodos científicos. Assim por métodos entende-se que é o conjunto de mecanismos que 

guia o investigador, que por sua vez, determina o caminho a ser seguido, permitindo o 

pesquisador alcançar seus objetivos. 

No que diz respeito ao método, segundo Gil (2008) é um conjunto de instrumentos 

onde o investigador é conduzido permitindo-o alcançar seus objetivos a pesquisa adotara o 

método dedutivo de abordagem, que é o método que parte do geral para o particular. Desta 

forma a pesquisa primeiro vai abordar as características, conceitos do ensino superior no 

Brasil e no auto-oeste potiguar, descendo para uma abordagem mais especifica sobre a UERN 

campus de Pau dos Ferros, além das políticas de apoio ao estudante, e como os alunos se 

desenvolvem intelectualmente, analisando seu rendimento acadêmico. 

A pesquisa ainda adotará os procedimentos: comparativo, que é quando se investiga 

indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, como intuito de ressaltar diferenças ou similaridades 

entre eles. Também terá a influência do método e técnicas estatísticas (tabulação, 

porcentagem, média aritmética e ponderada) para o apuramento dos dados coletados, os quais 

juntamente com um pertinente aporte teórico que serão de fundamental importância para 

alcançar os objetivos da pesquisa. 

Quanto à natureza da pesquisa essa possuirá caráter quati-qualitativo. Quantitativo 

porque vai analisar dados estatísticos (media das notas dos alunos e perfil socioeconômico e 

ocupacional dos mesmos). E qualitativo, porque fará uso de diversas fontes bibliográficas 

capazes de fornecer a fundamentação teórica necessária para a compreensão e interpretação 

dos resultados transmitidos pelos dados coletados. 
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Segundo Gil (2000), a pesquisa quantitativa é um tipo de pesquisa que mostra que 

tudo pode ser quantificável, ou seja, mostra através de números os objetivos e resultados de 

modo que posam ser classificados e analisados, esse procedimento requer o uso de recursos e 

técnicas estatísticas como: porcentagem, media, moda, mediana, desvio padrão e outros 

recursos. 

Para Michel (2005), a pesquisa qualitativa é baseada na discussão da ligação e 

correlação dos dados interpessoais, e que a veracidade não é evidenciada por meio de 

procedimentos matemáticos e estatísticos, mas sim na experimentação empírica, com base na 

análise feita de forma detalhada, abrangente consistente e coerente, assim como, a 

argumentação logica das ideias, onde o pesquisador participa, compreende e interpreta as 

informações coletadas. 

No que diz respeito aos fins á pesquisa será descritiva, pois vai apresentar e delinear 

as características do ensino superior no Brasil e no RN, além de fazer uma pequena 

abordagem sobre a o nível superior em pau dos ferros e sobre a atuação da UERN na cidade. 

Conforme Gil (2008), a pesquisa descritiva tem como finalidade primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, podendo conter afirmações de 

relações entre as variáveis.  

Será também uma pesquisa exploratória, pois a mesma trará uma das primeiras 

(senão a primeira) abordagem acadêmica sobre os fatores que influenciam o rendimento 

acadêmico dos alunos da UERN, campus de Pau dos Ferros-RN. Segundo Gil (2008) esta tem 

por objetivo familiarizar o pesquisador com o assunto estudado, empregando observações 

empíricas ou por meio de dados coletados. 

Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica, documental e de campo. 

Bibliográfica porque usaremos materiais como artigos, livros, revistas a fim de se obter um 

referencial teórico sobre o tema estudado. Dentre os principais autores estão: Silva (2013), 

Baccaro & Shinyashiki (2014), Rocha, et. al. (2017), Moriconni e Nascimento (2014), 

Carvalho, et. al. (2018), Dantas, Clementino e França (2014). A pesquisa também será 

documental, pois será feito uso de informações dos alunos disponibilizados nos sistemas das 

secretarias dos cursos ofertados pela UERN e outros. 

Segundo Vergara (2007), uma pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado 

desenvolvido com embasamento em material exposto em livros, revistas, jornais, artigos, e 

redes eletrônicas. Já no que diz respeito à pesquisa documental, Vergara (2007) diz que esta é 
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realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer 

natureza, ou, em anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos etc. 

A estratégia empírica é a busca de dados relevantes e convenientes obtidos através da 

experiência, da vivência do pesquisador. Tem como objetivo chegar a novas conclusões a 

partir da maturidade experimental do(s) outro(s). Nesse caso serão usados como base para o 

estudo os trabalhos citados anteriormente na revisão de literatura. A base de dados e a 

estratégia empírica utilizadas serão melhor esclarecidas no próximo capitulo.  
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5 BASE DE DADOS E ESTRATÉGIA EMPÍRICA DA PESQUISA 

5.1 DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

A base de dados utilizada nesta pesquisa consiste de informações sobre os discentes 

dos cursos de Economia e Geografia oriundas do sistema existentes na UERN/CAMEAM, 

obtidos a partir de informações que constam no sistema das secretarias de cada curso. A 

escolha dos cursos se deu pela disponibilidade dos dados por parte das secretarias 

selecionadas e a dificuldade de acesso a esses dados em algumas secretarias do campus. A 

amostra selecionada é dos últimos alunos a ingressarem em cada curso, os alunos do curso de 

Economia encontram-se no 2º período, com entrada na universidade no semestre de 2018.1 e 

os alunos do curso de Geografia são os alunos que cursam o 3º período, com entrada na 

universidade no semestre de 2017.2. (Essa parte da amostra foi selecionada porque os alunos 

do curso de geografia dão entrada na universidade em semestres contrários a Economia, dessa 

forma os alunos que ingressaram por último no curso de Geografia ainda não tinham o IRA 

gerado no sistema, impossibilitando assim o uso dessa turma que deu entrada no semestre de 

2018.2). O motivo de não utilizarmos todos os alunos que disponibilizam de IRA, ocorreu 

pelo fato de que a teoria empírica considera que o impacto sobre o rendimento do aluno é 

maior nos períodos iniciais. 

Foram utilizadas variáveis como o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), gênero, idade, 

nota do Enem, tempo de conclusão do ensino médio até o ingresso na universidade, estado 

civil e informações socioeconômicos disponíveis na secretaria. Tentamos fazer uso do 

máximo de informações que constam disponíveis no sistema da universidade. As variáveis 

seguem descritas na tabela 2.  
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Tabela 2. Estatísticas Descritivas dos Dados Utilizados na Análise 

Curso Variável Amostra Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

       Geografia IRA 9 8.65889 0.333258 8.25 9.19 

 

IDADE 9 21.8889 0.927961 20 23 

 

D_SEXO 9 0.444444 0.527046 0 1 

 

TC_EM 9 5 1 4 6 

 

ENEM 9 514.409 44.072 440.08 578.83 

       Economia IRA 32 7.75937 0.327197 7.14 8.5 

 

IDADE 32 21.9688 4.89558 17 36 

 

D_SEXO 32 0.4375 0.504016 0 1 

 

TC_EM 32 5.46875 4.38461 2 19 

 

ENEM 32 536.697 52.7212 351.15 627.95 

       Total IRA 41 7.95683 0.497265 7.14 9.19 

 

IDADE 41 21.9512 4.32985 17 36 

 

D_SEXO 41 0.439024 0.502433 0 1 

 

TC_EM 41 5.36585 3.89073 2 19 

 

ENEM 41 531.804 51.2819 351.15 627.95 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados coletados. 

 

Na tabela acimam seguem as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na 

análise. A variável IRA denota o índice de rendimento acadêmico do estudante. De acordo 

com a tabela acima, a média do IRA dos estudantes de Economia do segundo período é de 

8,66, no entanto que a média dos discentes de Geografia é de 7,76. No total da amostra, a 

média do IRA para a amostra coletada foi de 7,96.  

A variável IDADE denota a idade do estudante. A média das idades dos estudantes 

de Economia é de 21,97, e para o curso Geografia a média dos alunos é de 21,89. No total da 

amostra, a média das idades coletadas foi de 21,95. Para Silva (2015), quanto mais jovem for 

o aluno, maiores as chances de obter bom desempenho. Já para Rocha et. al., (2017), e outros 

autores a variável idade é considerada ambígua, tendo em vista que ela apresentou resultados 

variados em outros estudos, mostrando também que à medida que a idade vai aumentando o 

desempenho vai diminuindo apresentando um efeito côncavo. 

A variável D_SEXO é uma variável binária que recebe o valor de 1 se o indivíduo é 

do sexo masculino e 0, caso contrário. No total da amostra considerada, 18 alunos são do 

gênero feminino. Segundo alguns autores citados na revisão de literatura a variável D_SEXO, 

não é de suma importância para o rendimento, por exemplo, para Miranda (2011 apud, Rocha 

et. al. (2017), o sexo também não se mostrou determinante do desempenho estudantil. Assim 

como Moriconi e Nascimento (2014) afirmam que alunos do sexo feminino apresentam 
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desempenho negativo em relação a alunos do sexo masculino. Mas já para Silva (2015), os 

homens tendem a ter menores pontuações que as mulheres, desta forma esta é uma variável 

que pode ser considerada ambígua. 

A variável TC_EM denota o tempo entre a conclusão do ensino médio até o ingresso 

na universidade. A média dessa variável, considerando todos os alunos, é de 5,37 anos (5 para 

os alunos do curso de Geografia e 5,46 para os alunos de Economia). De acordo com a 

literatura abordada observa-se que o aluno que está a mais tempo afastado de sala de aula 

tende a ter menor desempenho do que alunos que ingressaram imediatamente em uma 

universidade. 

A variável ENEM descreve a nota do Enem do estudante no ano em o mesmo 

ingressou na universidade. A média dessa variável é de 514,4, para o curso de Geografia 

enquanto que para o curso de Economia essa média é de 536,7 no total geral da amostra a 

média foi de 531,8. Libardi; Ferreira Filho; Sordi (2007) mostram em seu estudo que não 

existe uma relação direta entre a pontuação obtida no vestibular e o desempenho acadêmico 

durante o curso de graduação desse modo essa variável pode ser considerada ambígua. 

Na tabela 3 está a matriz de correlação entre as variáveis utilizadas na análise (exceto 

a variável binária D_SEXO): 

 

Tabela 3. Matriz de Correlação entre as variáveis 

 IRA IDADE TC_EM ENEM 

IRA 1.0000 - - - 

IDADE -0.1723 1.0000 - - 

TC_EM -0.2267 0.8633 1.0000 - 

ENEM -0.0845 -0.1267 0.0003 1.0000 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 A matriz de correlação entre os dados da pesquisa mostra uma correlação negativa 

entre a variável IRA e as variáveis IDADE, TC_EM e ENEM.  

 Destaca-se também a forte correlação entre a idade do aluno (IDADE) e o intervalo 

entre o ano de conclusão do ensino médio e o ingresso na universidade (TC_EM).  

 

 

 

 

5.2 ANÁLISE ECONOMÉTRICA 



31 
 

 
 

 

 Para verificar o impacto das variáveis anteriormente citadas (IDADE, D_SEXO, 

D_ESTCIVIL, TC_EM, ENEM) sobre a variável rendimento do estudante, denotado pelo 

IRA, estimou-se a seguinte equação: 

 

𝐼𝑅𝐴𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖 + 𝛽2𝐷_𝑆𝐸𝑋𝑂𝑖 + 𝛽3𝑇𝐶_𝐸𝑀𝑖 + 𝛽4𝐸𝑁𝐸𝑀𝑖 + 𝜀𝑖 

 

As variáveis especificadas na equação já foram descritas na seção anterior. Os 

coeficientes 𝛽𝑖 medem o efeito de cada uma das variáveis explicativas (𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖, 𝐷_𝑆𝐸𝑋𝑂𝑖, 

𝑇𝐶_𝐸𝑀𝑖, 𝐸𝑁𝐸𝑀𝑖) sobre a variável dependente 𝐼𝑅𝐴𝑖, ceteris paribus. A variável 𝜀𝑖 é o termo 

de erro da regressão. 

Um problema adicional na estimação da equação acima é a alta correlação entre as 

variáveis 𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖 e 𝑇𝐶_𝐸𝑀𝑖 , que sugerem a existência de um problema de 

multicolinearidade. Para contornar possíveis problemas ocasionados pela presença de 

multicolinearidade, optou-se por estimar dois modelos, incluindo apenas uma das variáveis 

em cada equação.  

Para contornar possíveis problemas de heterocedasticidade, comum em análises de 

dados em corte transversal, estimou-se o modelo via mínimos quadrados generalizados. Os 

resultados das regressões estimadas encontram-se na tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Estimativas dos Modelos de Regressão 
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Variável Dependente: IRA 

 Regressão I Regressão II 

IDADE -0.02* 
 

 

(0.012) 
 

TC_EM 
 

-0.027** 

 
 

(0.013) 

D_SEXO 0.087 0.054 

 

(0.154) (0.160) 

ENEM -0.001 -0.001 

 

(0.001) (0.001) 

INTERCEPTO 8.977*** 8.556*** 

 

(0.680) (0.610) 

R² 0.0486  

R²  0.0613 
Fonte: Elaboração Própria. 

Observações: 1) Erros padrão em parêntesis robustos a 

 heterocedasticidade; 2)*significância a 10%; ** 

 significância a 5%; *** significância a 1%. 

 

Nos dois modelos estimados, as variáveis D_SEXO e ENEM não apresentaram 

coeficientes estatisticamente significativos. De fato, a literatura sugere um sinal de coeficiente 

ambíguo para essas variáveis.  

Os coeficientes das variáveis IDADE e TC_EM apresentaram sinais negativos e 

estatisticamente significantes, a um nível de significância de 10% e 5%, respectivamente. Os 

resultados mostram que um aumento em um ano na idade do indivíduo tem um impacto 

negativo de 0,02 em seu IRA, como mencionado anteriormente, quanto mais idade maior a 

perda. E da mesma forma acontece com o tempo entre concluir o ensino médio e ingressar em 

um nível superior um aumento em um ano na diferença de tempo entre o ingresso na tem um 

impacto negativo de 0,027 na nota dos indivíduos. Portanto, existe uma relação negativa entre 

o tempo de conclusão do ensino médio ate o ingresso na universidade e o IRA do aluno para a 

amostra selecionada.  

Como mostra Niquini et al., (2015 apud , Rocha et. al. 2017, p.88),encontraram que  

a idade possui correlação negativa com o desempenho academico, entretanto esses resultados 

não se mostrou estatisticamente significante. Já Derous e Ryan (2008 apud , Rocha et. al. 

2017, p.88), encontraram um impacto positivo e estatisticamente  significativo da idade sobre 

o desempenho academico.  
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Mais estudos são necessários para esclarecer essas contradições. Porem no nosso 

estudo confirma a hipótese de que a idade e o tempo de conclusão do ensino médio até o 

ingresso na universidade influenciam negativamente o desempenho do estudante.  
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6   LIMITAÇÕES DA PESQUISA, ANÁLISE DE POLÍTICA E CONSIDERAÇÕES 

FINAIS  

 

Este trabalho teve como objetivo principal responder a problemática sobre os fatores 

que influenciam o rendimento acadêmico dos alunos nos cursos de Ciências Econômicas e 

Geografia da UERN-Cameam. Para tal objetivo, coletaram-se algumas informações sobre 

características dos estudantes de dois cursos do CAMEAM (Ciências Econômicas e 

Geografia), disponíveis no sistema da UERN, com o intuito de verificar como essas variáveis 

se relacionam com o rendimento dos alunos.  

A análise dos dados para este estudo mostrou que há um impacto negativo sobre o 

rendimento acadêmico, mensurado pelo IRA, relacionado a idade e ao tempo entre a 

conclusão do ensino médio até a entrada em uma instituição de ensino superior. Já as 

variáveis SEXO e ENEM não apresentaram resultados significativos do ponto de vista 

estatístico. Vale ressaltar que a literatura empírica sobre o assunto tem encontrado efeitos 

ambíguos destas duas variáveis sobre o rendimento acadêmico (LIBARDI; FERREIRA 

FILHO; SORDI 2007, p.7).  

Porém, outras variáveis, como educação dos pais, estado civil, variáveis sobre a 

educação básica do indivíduo (escola de tempo integral, escola particular x publica), renda 

familiar, devem ser consideradas nesta análise. Deve-se então tomar cuidado na análise dos 

resultados, devido a possíveis erros de especificação do modelo, considerando as variáveis 

especificadas na literatura acadêmica sobre o assunto.  

Outra limitação a ser considerada diz respeito ao tamanho da amostra, considerada 

pequena em relação aos outros estudos sobre a temática pesquisada, e que podem influenciar 

diretamente nas estatísticas do modelo estimado.  

Os resultados encontrados a partir desse estudo poderão subsidiar o planejamento de 

estratégias que possam auxiliar em novos estudos sobre a temática levando em consideração 

outras variáveis e outros cursos, uma vez que se pode ampliar o tema em prol de auxiliar a 

instituição a encontrar o melhor processo de aprendizagem e que gere melhores rendimentos 

para os acadêmicos.  
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