Sucesso Universitário
Plataforma para retenção de estudantes

Press Release
Sucesso Universitário é uma plataforma colaborativa que conecta professores, coordenadores
e gestores no intuito de aumentar as chances de sucesso do estudante durante a sua jornada
universitária.

Evasão Universitária
A evasão universitária é um fenômeno observado quando o aluno desiste do curso
universitário antes de obter o seu diploma. Segundo o INEP, 2 milhões de alunos abandonaram
seus cursos universitários e 1,3 milhão trancaram a matrícula no ano de 2016, o que gera um
prejuízo estimado em torno de R$ 9 bilhões de reais para as instituições de ensino no Brasil.
As

principais

causas

da

evasão

(problemas

financeiros,

problemas

vocacionais

e

relacionamento aluno-professor) poderiam ser tratadas pelas universidades. Porém, a
realidade é que os alunos desistem do curso sem aviso prévio, não permitindo assim que a
universidade tenha a chance de ajudá-los a tratar os problemas.

Solução
A plataforma Sucesso Universitário permite que a universidade detecte de forma antecipada
aqueles estudantes com maiores chances de evasão. Um esquema ilustrativo da solução é
apresentado a seguir:

Para prever quais serão os alunos com risco de evasão, a plataforma realiza uma análise com
base nos dados de perfil do estudante, dados financeiros, desempenho acadêmico e frequência
escolar. 0s alunos com maior chance de evasão serão monitorados semanalmente através de
feedbacks dos professores.
O professor poderá enviar seus feedbacks a qualquer momento a partir do seu smartphone,
tablet ou computador, não precisando estar conectado ao ambiente da universidade.

30 segundos por semana
É o tempo que o professor terá que
dedicar para enviar os feedbacks.
Serão avaliados 3 alunos por semana
de acordo com o risco de evasão
calculado pela plataforma.

Cruzando todas as informações disponíveis, a plataforma consegue detectar um risco iminente
de evasão. Assim que tal risco é identificado, o coordenador é automaticamente notificado e
terá a chance de conversar com o estudante antes que ele abandone o curso.
Todo o plano de ação executado para o estudante em questão é registrado na plataforma para
que a universidade consiga analisar a sua eficiência no combate à evasão.
Com a plataforma, a instituição de ensino terá melhores condições para lidar com o problema
de evasão, ajudando os alunos a obterem o sucesso durante sua jornada universitária:
Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Detectar alunos
com risco iminente
de evasão

Elaborar um plano
de ação para tratar
os riscos

Analisar a eficiência
dos planos
executados

Otimizar o plano de
retenção

Sucesso do Estudante

Plataforma Sucesso Universitário
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