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RETENÇÃO E ENGAJAMENTO DE ESTUDANTES
PLATAFORMA SUCESSO UNIVERSITÁRIO
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Nossa proposta

Criar um MECANISMO que permita que a instituição 
atue de forma ANTECIPADA nos problemas que 
prejudicam a EXPERIÊNCIA do aluno ao longo de sua 
trajetória acadêmica.
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Motivação

Criar um MECANISMO que permita que a instituição 
atue de forma ANTECIPADA nos problemas que 
prejudicam a EXPERIÊNCIA do aluno ao longo de sua 
trajetória acadêmica.

Em geral, um processo tende a ser 
visto com algo rígido e pesado pelas 
pessoas.

Já a idéia do mecanismo é vista como 
algo leve e flexível, que se adapta as 
atividades cotidianas das pessoas que 
fazem parte da instituição.

Na maioria dos casos, o aluno não 
relata o motivo real da desistência ao 
solicitar seu desligamento na 
secretaria.

Se a instituição quer saber o real 
motivo é preciso abordar o aluno antes 
que ele tome a decisão de abandonar. 

Conteúdos podem ser copiados, novas 
abordagens de ensino podem ser de 
certa forma plagiadas, professores 
podem ser contratados por um salário 
maior.

Porém, a experiência do aluno é o fator 
decisivo para mantê-lo na instituição.

Por que um mecanismo? Por que antecipar? Por que experiência?
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Mecanismo

Deverão compartilhar o que 
estão enxergando na sala de 
aula, indicando aqueles alunos 
que possivelmente enfrentam 
problemas em sua trajetória 
[É o que chamamos de 
FEEDBACKS]

Professores

Com base na opinião dos 
professores, os coordenadores 
devem abordar os alunos com 
mais dificuldades a fim de 
orientá-los para resolver o seu 
problema

Coordenadores

Para os casos mais complexos, 
os coordenadores podem 
contar com agentes 
especializados (ex: agente 
financeiro para os alunos com 
dificuldades em arcar com as 
mensalidades)

Agentes

Os gestores devem 
acompanhar todo o processo, 
bem como analisar a eficiência 
das ações pró-ativas realizadas 
pelos coordenadores e 
agentes.

Gestores

A base deste mecanismo são as PESSOAS que já trabalham na 
instituição atualmente. 

A idéia é que cada pessoa envolvida colabore executando 
pequenas tarefas que não comprometam suas demais 
atividades cotidianas:
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Mecanismo

Deverão compartilhar o que 
estão enxergando na sala de 
aula, indicando aqueles alunos 
que possivelmente enfrentam 
problemas em sua trajetória 
(FEEDBACKS)

Professores

Com base na opinião dos 
professores, os coordenadores 
devem abordar os alunos com 
mais dificuldades a fim de 
orientá-los para resolver o 
problema

Coordenadores

Para os casos mais complexos, 
os coordenadores podem 
contar com agentes 
especializados (ex: agente 
financeiro para os alunos com 
dificuldades em arcar com as 
mensalidades)

Agentes

Os gestores devem 
acompanhar todo o processo, 
bem como analisar a eficiência 
das ações pró-ativas realizadas 
pelos coordenadores e 
agentes.

Gestores

Porém, como são CENTENAS de professores, DEZENAS de coordenadores é 
preciso que haja a organização das tarefas como um todo. 

É justamente neste ponto que entra a plataforma SUCESSO UNIVERSITÁRIO:

Sucesso 
Universitário
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PLATAFORMA SU

SUCESSO UNIVERSITÁRIO é uma plataforma tecnológica que está no centro 
deste mecanismo de antecipação dos problemas, sendo responsável pela 
organização das tarefas entre os diversos atores envolvidos.

O princípio utilizado pela plataforma é muito simples: todo aluno com 
problema em sua trajetória acadêmica é uma OPORTUNIDADE para retenção 
ou engajamento.

Para levantar as oportunidades, a Plataforma SU utiliza a VISÃO DOS 
PROFESSORES e também a VISÃO DOS DADOS presentes nos sistemas da 
instituição.
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Dados da instituição

Sucesso Universitário

Feedback dos professores

[Oportunidades]

Estudantes para  
retenção ou engajamento

[Agentes]

Responsáveis pelas ações 
de retenção e engajamento 

Visão dos professores:

Quando vários professores 
notam um comportamento 
motivacional diferente para 
um determinado aluno,  o 
mesmo é classificado como 
uma oportunidade para 
retenção ou engajamento e 
será encaminhado para o 
agente responsável pelo 
caso.

Visão dos dados:

A plataforma poderá receber 
os dados dos diversos 
sistemas da instituição a fim 
de levantar novas 
oportunidades. Por exemplo: 
os dados do sistema de 
catraca eletrônica poderão 
ser utilizados para checar os 
alunos que estão ausentes 
do campus.
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DEMO

 Links para a Demo:

– No YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=m5KgxRNF6TE&t=270s

– Na página do SU:
https://www.sucessouniversitario.com.br/su/demo.php

Recomendamos que você acesse o nosso vídeo de demonstração para 
compreender com mais detalhe as interações entre os atores e 
processos presentes na Plataforma SU.

https://www.youtube.com/watch?v=m5KgxRNF6TE&t=270s
https://www.sucessouniversitario.com.br/su/demo.php
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Por que implementar?

 Listamos 3 razões para que você considere a possibilidade de 
implementar a plataforma na sua instituição: 

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

O recente aumento da oferta de cursos 
universitários torna inaceitável o fato da 
instituição perder alunos por motivos 
facilmente contornáveis.

Aumento da reputação

Mesmo que não vá evadir, o aluno se sente 
valorizado quando percebe que a instituição 
se preocupa com ele. Assim, as chances de 
recomendação da instituição aumentam 
consideravelmente.

1 2 3

Com a implantação do mecanismo, estima-se uma redução de 6% na taxa de evasão.



© 2021 Sucesso Universitário   – Todos os direitos reservados.   10

Resultados

 Veja a seguir os principais resultados obtidos em casos reais
com a utilização da Plataforma SU:

+600
casos de alunos em risco que 
foram tratados com a ajuda 

da plataforma 

6%
de redução da evasão, 

resultado apurado nos casos 
reais aplicados

65%
dos casos levantados com a 

ajuda dos professores 
resultaram em recuperação 
ou engajamento do aluno

+90%
de feedbacks entregues no 

prazo pelos professores
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Voltando a proposta original

O que estamos propondo?

Criar um MECANISMO que permita que a instituição atue de forma ANTECIPADA nos 
problemas que prejudicam a EXPERIÊNCIA do aluno ao longo de sua trajetória acadêmica.

Como faremos?

O que esperamos como resultado?

Uma significativa melhora na experiência acadêmica do aluno

Uma redução de 6% na taxa de evasão

Um aumento da reputação da instituição na região de atuação

Levantaremos as OPORTUNIDADES para retenção e engajamento de forma sistêmica com base 
nos seguintes  recursos:

[Visão dos professores] + [Visão dos dados] + [Apoio pontual dos agentes e coordenadores]     

+ [Apoio estratégico dos gestores] + [Plataforma SU]
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Pontos importantes

O que as pessoas 
costumam pensar?

O que realmente se observa na prática...

Senso de 
urgência

O tema é relevante, mas 
nossa instituição tem 
outras prioridades no 
momento.

Se você fechar este arquivo agora e continuar com suas atividades normais, sua 
instituição continuará realizando sua missão de educar pelos próximos 2 anos 
(pelo menos). Não há dúvidas disso. Então, por que se preocupar com este tema? 
Porque existe um risco real aqui. 

Existem evasões na instituição que podem estar passando despercebidas pelo 
fato do número de ingressantes serem suficientes para manter um nível aceitável 
de alunos. 

O que acontecerá se o número de ingressantes reduzir? O que acontecerá se as 
mensalidades precisarem ser reduzidas? Existem problemas sérios que não 
conseguiremos resolver a tempo, caso ocorra uma baixa demanda de alunos?

Existem duas formas de tratar o risco: ignorá-lo ou mitigá-lo. Reflita sobre sua 
responsabilidade neste ponto. 

Participação dos 
professores

Dificilmente os 
professores aqui da 
instituição vão enviar os 
feedbacks semanais.

Ao contrário de outras tecnologias que vem para tentar SUBSTITUIR o professor, 
nosso mecanismo vem para INCLUIR.  Mais de 90% dos professores entregam 
feedbacks no prazo, pois entendem este propósito. A plataforma possibilita que 
os feedbacks sejam enviados a qualquer momento de qualquer lugar por qualquer 
dispositivo. Uma tarefa extremamente simples que requer apenas 30 segundos 
por semana do professor.

A seguir, alguns pontos importantes para evitar conclusões precipitadas a 
respeito do mecanismo abordado:
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Pontos importantes

O que as pessoas 
costumam pensar ?

O que realmente se observa na prática...

Dados dos sistemas O ambiente tecnológico da 
instituição ainda está em 
evolução, portanto ainda não 
temos os dados necessários

Na prática, a visão dos professores supera a visão dos dados. Em outras 
palavras, a visão dos professores gera mais oportunidades relevantes
para a retenção e engajamento. A visão dos dados complementa o 
processo, mas NÃO é um pré-requisito para o mecanismo de 
antecipação. 

TI sobrecarregada Nossa TI está com poucos 
recursos e portanto não 
poderá suportar o projeto

Para rodar o mecanismo, a Plataforma SU exige apenas a importação de 
um arquivo CSV com os dados acadêmicos. Todo ambiente é disponível 
em nuvem e requer apoios pontuais da TI apenas em situações bem 
específicas.

Proteção dos dados Com a LGPD não podemos 
expor os dados dos nossos 
alunos

Na prática, utilizamos dados bem similares aos que já são fornecidos para 
o Censo Universitário do INEP, dados estes que são abertos ao público 
em geral.  Além disso, adotamos as tecnologias e práticas mais seguras 
do mercado.

Visão dos pares 
regionais

Não conheço nenhuma 
instituição que está realizando 
algo parecido. Por que então 
devemos nos preocupar com 
isso?

Este é um mecanismo de inovação, portanto é bem provável que você 
não veja nada parecido nos seus “vizinhos”. Por outro lado, é uma 
excelente oportunidade para a instituição inovar e sair na frente de seus 
competidores.  

Esqueça os “vizinhos” por um instante e comece a refletir exclusivamente 
sobre os benefícios deste mecanismo para a sua instituição. 

Afinal, os inovadores são desbravadores e não se importam muito com o 
que seus “vizinhos” estão fazendo.
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Nossa recomendação

O mecanismo apresentado aqui é uma inovação essencial para uma 
instituição que pensa em continuar com sua missão educadora num futuro 
próximo.

No entanto, por se tratar de algo novo, é muito comum que as pessoas 
tomem conclusões precipitadas a respeito. 

Sendo assim, nossa recomendação é que a instituição nos dê a chance de 
realizar uma reunião online, onde poderemos explicar com mais detalhes 
sobre nossas experiências e resultados obtidos com o mecanismo em 
questão.

De antemão, já assumimos o compromisso de não sermos insistentes. Em 
uma única reunião online será possível avaliar se existe sentido ou não em 
continuar com a parceria.
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Obrigado!

Agradecemos pelo seu tempo. Se você achou este 
material interessante, fique a vontade em 
compartilhar com quem desejar.

Esperamos o seu contato!

http://www.innervision.com.brhttps://www.sucessouniversitario.com.br

Contato: Guilherme Timóteo (Consultor)  

E-mail: guilherme@sucessouniversitario.com.br  
Skype: guilherme.timoteo

Sucesso Universitário

Avenida Paulista, 171 | 4° Andar 
Bela Vista | São Paulo | CEP: 01311-000

https://www.sucessouniversitario.com.br

http://www.innervision.com.br/
http://www.sucessouniversitario.com.br/
http://www.sucessouniversitario.com.br/

