
  

SUCESSO UNIVERSITÁRIO 
 

ATUE DE FORMA ANTECIPADA NOS PROBLEMAS QUE PREJUDICAM A EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DO ALUNO. 
 
 

  
  

 

          

  

 
 

 

SUCESSO UNIVERSITÁRIO é uma plataforma inovadora onde professores, coordenadores e gestores colaboram entre si 
para aumentar as chances de sucesso do estudante durante sua jornada universitária. O princípio básico da plataforma é 
bem simples: todo estudante com problemas em sua trajetória acadêmica é uma oportunidade para retenção ou 
engajamento.   

 

  

Como funciona  ? 
 

Com base na análise dos dados dos alunos e nas avaliações de engajamento dos estudantes observadas em sala de aula pelos professores 
(feedbacks), torna-se possível identificar de forma antecipada aqueles estudantes que estão enfrentando ou provavelmente enfrentarão 
problemas durante a sua jornada universitária. Os casos levantados serão encaminhados para os agentes mais preparados para solucioná-
los. Todas as ações de retenção e engajamento serão registradas na plataforma para que seja possível analisar o desempenho dos 
agentes, bem como otimizar o processo como um todo. 
 

 

 

 

   
 
 

Principais benefícios: 
 

 Redução da evasão: Nos casos reais onde a plataforma foi 
aplicada, observou-se uma redução de 6% na taxa da evasão. 

 Aumento da reputação da instituição: Ao atuar de forma pró-
ativa, a instituição diminui consideravelmente as chances de 
recomendações negativas dos alunos na sua região de 
atuação e também nas redes sociais. 

 Aumento da nota de avaliação do MEC: a instituição poderá 
aumentar sua nota de avaliação do MEC nos seguintes 
indicadores: 1.12 (Apoio ao discente) e 2.3 (Desempenho da 
coordenação). 

Por que implementar a plataforma ? 
 

 Retorno do investimento: A recuperação de apenas 1 ou 2 
alunos será suficiente para arcar com os custos de assinatura 
da plataforma por um longo período de tempo.  

 Cenário competitivo atual: Com o recente aumento da oferta 
de cursos universitários, nenhuma instituição pode se dar ao 
luxo de perder alunos por motivos facilmente contornáveis. 

 Resultados rápidos: Plataforma operando na instituição em 
no máximo 2 semanas e resultados obtidos já no primeiro 
semestre de utilização. 
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>> Acesse nosso site e entenda como a sua instituição pode impulsionar a experiência dos alunos de 
uma forma inovadora e prática. 
 

 

 
 

www.sucessouniversitario.com.br   

 

 


