
Efeito colateral: qualidade gera evasão 
Patrícia Pereira 
 
Exigência faz muitos desistirem, mas as instituições não abrem mão da dedicação dos alunos e 
enfrentam índices de até 40% de desistência. 
 
Por cobrar muito empenho dos estudantes, as escolas avaliadas parecem funcionar como um 
funil em que só chegam até o diploma os alunos que realmente se dedicam ao estudo. Em 
quase todos os cursos do Rio e de Minas a taxa de evasão é alta.  
 
No curso de economia do Ibmec Minas só se formam 25% dos alunos que ingressam na 
faculdade. "Há grande evasão porque cobramos muito empenho e estudo do aluno. Nosso 
modelo é feito para o estudante que mostra muita atitude desde o início do curso", diz Paulo 
Pacheco, coordenador do curso.  
 
Pacheco garante que a faculdade fornece todo o aparato que o aluno precisa para se superar, 
como aulas de reforço no turno da tarde e monitorias. "Mas a sociedade hoje quer respostas 
fáceis para os problemas e nada vem fácil. Perco sim muitos alunos pelo nível de exigência do 
curso, mas os que se formam dão orgulho".  
 
No curso de administração do Ibmec Rio ingressam de 180 a 200 alunos por ano e formam-se 
cerca de 120. Uma evasão que chega a um terço dos estudantes. Para o coordenador Valter 
Moreno as desistências ocorrem por três motivos: parte dos alunos que abandona a graduação 
no meio do caminho o faz por estar incerto sobre gostar ou não da carreira. Outra parte 
abandona a faculdade por não ter condições de pagar a mensalidade e, um certo grupo, sente 
a cobrança e procura uma faculdade com menor nível de exigência.  
 
Segundo Moreno, a evasão costuma ocorrer logo no início, em geral nos três primeiros 
períodos da graduação. "É um curso que exige muito esforço do aluno, mas todos que 
ingressam têm condições de se formar. Só não existe mágica, é preciso ter dedicação".  
 
No curso de economia, também do Ibmec Rio, a taxa de evasão é ainda mais alta. Apenas 
40% dos alunos que ingressam na faculdade chegam a receber o diploma, diz Antonio 
Fiorencio, coordenador do curso. "Dizer que isso se dá porque a faculdade é difícil é uma meia 
verdade. Realmente, quem sai é quem está tirando notas baixas, mas esses são alunos que 
não estão dispostos a ter uma dedicação integral. É difícil, mas não é impossível. O aluno 
precisa encarar o curso como a atividade principal de sua vida durante os anos de formação. 
Se fizer isso vai ter um bom desempenho. Quem se dedica consegue", afirma Fiorencio.  
 
O coordenador do curso de economia explica que nos dois primeiros anos, as disciplinas da 
grade curricular são dadas no período da manhã e, durante a tarde, há aulas de reforço, de 
resolução de exercícios e atendimento feito por professores. Não são atividades obrigatórias, 
apenas de apoio. "Vemos que os alunos que não participam têm um desempenho ruim. Mas 
não podemos tratar jovens de 20 anos como crianças. Temos de estimulá-los a ter 
responsabilidade. Isso é uma parte da formação", acredita. 
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