RESUMO
A presente pesquisa originou-se da constatação da ocorrência de elevados índices de
reprovação e evasão escolar ocorridos no curso técnico em informática integrado ao
ensino médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
(IFSP), campus de Barretos – SP (IFSP Brt) nas turmas dos anos de 2012, 2013 e
2014 que foram ofertadas no contexto da expansão dos Institutos Federais e na
vigência do Acordo de Cooperação Técnico Educativo (ACTE 002/2011) realizado
entre o IFSP e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).
Inicialmente foram realizados um estudo bibliográfico das publicações disponíveis
sobre a evasão escolar nos cursos técnicos e uma análise dos documentos
institucionais das referidas turmas. Posteriormente foi realizada uma pesquisa de
campo com os discentes evadidos, objetivando identificar os fatores determinantes
da evasão. De um total de 62 alunos evadidos nas turmas de 2012 a 2014, 48
participaram da pesquisa. Como etapas da pesquisa foram realizadas análise
documental, aplicação de questionário e análise das entrevistas realizadas com os
alunos evadidos. Os resultados evidenciaram taxas de reprovação entre 25,0% a
33,3% e índices de evasão entre 30,0% a 59,1%. Os fatores determinantes da evasão
escolar foram associados a: aspectos internos à instituição pela possível ineficiência
e falhas na política educacional pública adotada na parceria ACTE 002/2011; a
problemas externos à instituição, caracterizados como socioeconômicos e cognitivos
dos discentes: muitas deficiências e déficit de aprendizado, problemas e dificuldades
de adaptação ao curso técnico integrado, muitas disciplinas sem média, muitas
reprovações e evasões. A evasão ocorrida foi caracterizada como uma transferência
dos discentes evadidos do IFSP Brt para as escolas da SEE-SP para concluir o
ensino médio. Também foram propostas algumas ações para a redução da evasão e a
criação de um Sistema de Gestão de Evasão unificado, integrado a um banco de
dados, que pode ser armazenado na nuvem do IFSP para facilitar a gestão dos
problemas associados à evasão escolar.
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