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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar através do coeficiente 

de rendimento, e fazer a comparação das notas antes e depois do aluno ser 

bolsista, visto que o programa de bolsas da Universidade tem sido fundamental 

na redução da evasão estudantil, ampliando a taxa de sucesso de graduações. 

A ideia do projeto surgiu de uma inquietação, e uma certa curiosidade científica 

e pedagógica de identificar se após o aluno ser bolsista, o seu coeficiente de 

rendimento melhora ou piora.  O público alvo são os alunos inseridos no 

programa de bolsas FECOP (Fundo Estadual de Combate a Pobreza) e no 

programa de iniciação à docência da CAPES (PIBID) da Universidade Regional 

do Cariri, sendo aqui especificados os alunos dos centros acadêmicos CCBS 

(Centro de Ciências Biológicas e da Saúde), CCT (Centro de Ciência e 

Tecnologia) e CA (Centro de Artes). Os nomes e períodos dos alunos que 

adquiriram bolsa de 2014 a 2016 foram coletados nas pró-reitoras responsáveis. 

Os coeficientes de rendimento foram obtidos no Departamento de Ensino e 

Graduação da URCA. Através dos históricos dos alunos, os dados serão 

organizados por centros acadêmicos, semestre, curso, por ano e por tipo de 

bolsa. Para realização do cálculo do novo coeficiente de rendimento foi utilizado 

o programa EXCEL. Os resultados serão apresentados através de tabelas e 

análise gráfica do coeficiente de rendimento do aluno. Serão utilizadas também 

analises estatísticas nos momentos antes e após um período de bolsas, a 

variável coeficiente de rendimento acadêmico CR (teste t, precedido do teste de 

normalidade Shapiro-Wilk e teste x2, entre outros que forem necessários. Os 

resultados ainda estão em fase de análise, mas, espera-se que o fato de ser 

bolsista, traga benefícios para o aluno, como um melhor coeficiente de 

rendimento. 
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