
Imprimindo: 
Este pôster tem 70 cm de largura 
por 100 cm de altura. Ele foi 
projetado para ser impresso em 
uma impressora de grandes 
formatos. 
 

Personalizando o 
Conteúdo: 
Os espaços reservados deste 
pôster estão formatados para 
você. Digite nos espaços 
reservados para adicionar texto 
ou clique em um ícone para 
adicionar uma tabela, gráfico, 
elemento gráfico SmartArt, 
imagem ou arquivo multimídia. 
Para adicionar ou remover 
marcadores do texto, clique no 
botão Marcadores da guia 
Página Inicial. 
Se precisar de mais espaços 
reservados para títulos, conteúdo 
ou texto do corpo, faça uma 
cópia do que você precisa e 
arraste para o lugar. Os Guias 
Inteligentes do PowerPoint o 
ajudarão a alinhá-lo com todo o 
resto. 
Quer usar suas próprias imagens 
em vez das nossas? Não tem 
problema! Basta clicar em uma 
imagem, pressionar a tecla 
Delete e clicar no ícone para 
adicionar a sua imagem. 
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Resumo 

Esse trabalho é proveniente da pesquisa de 
dissertação da primeira autora, que está em 
andamento, realizada na área da Educação 
Profissional e Tecnológica. A pesquisa parte de 
uma realidade material e histórica do Instituto 
Federal Farroupilha, localizado no RS. Como 
objetivo, esse trabalho pretende apresentar as 
ações desenvolvidas em  um dos Campi deste 
Instituto, denominado Campus 1. A discussão se 
deu  a partir das entrevistas realizadas com os 
Coordenadores do Programa Permanência e 
Êxito e dos Eixos Tecnológicos.  A partir da 
produção de dados, foi problematizado com  a 
política institucional  para permanência e êxito 
realizada por esse instituto e as ações 
desenvolvidas. As  ações  foram categorizadas 
em ações práticas  e ações reflexivas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Permanência e Êxito; 
Instituto Federal Farroupilha; Educação 
Profissional e Tecnológica. 
 

O Programa Permanência e Êxito (PPE) foi 
constituído no IF Farroupilha com o objetivo de 
diminuir os índices de evasão e retenção. Essa 
preocupação surgiu, também, a partir dos índices 
apresentados pelo Tribunal de Contas da União 
em 2013, apontando os altos índices de evasão 
na Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica.  A  partir disso,  as instituições 
iniciaram um processo de implantação de um 
plano de monitoramento da evasão e da retenção 
(BRASIL, 2014). Nesse sentido, esse trabalho 
tem como objetivo apresentar as ações desenvol- 
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Esse estudo, assim como a pesquisa de 
mestrado, tiveram como embasamento teórico e 
metodológico, o Materialismo Histórico e Dialético 
(MARX, 2013). Essa escolha parte  da concepção 
da pesquisadora sobre a realidade material que 
está inserida, da qual muitos estudantes da 
classe trabalhadora, vêem seu direito por uma 
educação pelo trabalho incerta.  A realidade da 
Educação Profissional e Tecnológica é dialética, 
marcada por avanços e retrocessos, que  são 
engendradas pelas contradições do Capitalismo 
(KUENZER, 2012).  
 
 

vidas no IF Farroupilha, a partir da implantação 
dessa Política Institucional. Essa análise partirá da 
análise dos estudos anteriores sobre a evasão e a 
retenção, dos autores: Dore, Sales e Castro (2014), 
Fristch, Vitelli e Rocha (2014), Rumberger (2011) e 
Patto (2016).  
O campo de pesquisa que envolve a permanência e 
êxito dos estudantes, nos Institutos Federais, ainda 
mostra-se um campo restrito. Pesquisas sobre essa 
temática são fundamentais para que se garanta o 
direito a educação pelo trabalho, da classe 
trabalhadora, diretriz essa, fundante dos IFs. 

As ações são a materialização do PPE no 
cotidiano dos Campi. É a partir delas que os 
estudantes poderão ter o acesso, a permanência 
e a conclusão de forma assegurada. As 
entrevistas mostram dois movimentos, que ora se 
cruzam e ora são paralelos. São ações 
desenvolvidas de cunho prático, que focam o 
aprendizado de determinado conteúdo e aquelas 
ações que propõe uma reflexão, que cruzam com 
as questões de ordem prática, mas que 
pretendem um novo movimento práxico, que vise 
à transformação. 

Revisão Teórica 

  tas vezes, ao mapear os riscos 
para evasão,ocorre a responsabilização 
individual do estudante sobre seu fracasso 
(PATTO, 2016) o que não coincide com a 
realidade, pois os fatores são multifatoriais.  

  O IF Farroupilha elaborou um 
plano de intervenções  desenvolvido desde 
2015. As  ações desenvolvidas pelo Campus 1 
do IF Fa r roup i l ha , apon tadas pe los 
Coordenadores do PPE, de Curso e de Eixo, 
foram categorizadas em ações reflexivas e 
ações práticas, conforme quadro abaixo. 
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Os fatores que levam o estudante a abandonar a 
escola são diversos e complexos. Na pesquisa 
desenvolvida por Dore, Sales e Castro (2014), o 
mapeamento das causas, levam ao perfil do 
estudante propenso a evadir da escola. As 
reprovações também são consideradas como um 
risco para o abandono escolar (FRISTCH, VITELLI e 
ROCHA (2014). Outro fator que contribui para essa 
problemática é a constituição e dinâmica familiar 
(RUMBERGER, 2011). É preciso considerar  que mui- 
    

 
A produção de dados se deu a partir das 
entrevistas semiestruturadas com o 
coordenador do PPE do Campus 1 e os 
Coordenadores dos Eixos Tecnológicos. 
Para a análise, as ações desenvolvidas e 
ci tadas pelos Coordenadores foram 
compiladas em ações reflexivas e ações 
práticas.  
 

Campus 1 
Ações reflexivas Ações práticas 

- Apoio pedagógico; 
-Encontros com a família; 
- Projetos de ensino; 
-Trabalho da assistência 
estudantil; 
- F o r m a ç ã o  d e 
professores; 
- D i n â m i c a  d e 
autoconhecimento com 
os estudantes. 

- Monitorias; 
- Recuperações Paralelas; 
- Atividades de nivelamento 
em sala de aula; 

A permanência e o êxito dos estudantes da 
classe trabalhadora é crucial para que a política 
dos Institutos Federais seja concretizada. Ou 
seja, é preciso garantir além do acesso, a 
permanência e a conclusão, com aprendizagem,  
dos estudantes.  
A complexidade que envolve os fatores da 
evasão e retenção faz com que as instituições 
desenvolvam ações de cunho mais prático e 
ações que promovam a reflexão sobre as 
concepções de permanência e êxito, de 
Educação Profissional e Tecnológica, etc.  
 


