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Resumo: A evasão é um dos entraves que afetam o ensino superior brasileiro             
e a busca por a compreensão de suas causas tem sido objeto de estudo de               
muitas pesquisas educacionais. A evasão acadêmica é a prática do abandono,           
por parte dos discentes, de seus compromissos estudantis, podendo ser          
provocada por fatores como: distância da unidade de ensino, falta de preparo            
decorrente do ensino básico, falta de identificação com o curso e custos            
elevados. Partindo dessa problemática, o trabalho trata-se de uma análise          
descritiva a respeito da evasão de alunos da Universidade Regional do Cariri            
no período de 2010 a 2017, com o intuito de pontuar quais as características no               
processo de evasão da instituição, discorrendo suas possíveis causas e          
soluções. A pesquisa foi feita através da Estatística Descritiva, baseando-se          
em dados fornecidos pelo site da própria universidade. Foram construídas          
tabelas no programa Excel e suas interpretações através do software R Studio.            
O estudo constatou o saldo de 3183 alunos evadidos, sendo Crato a cidade             
com maior número de evadidos, 1657, ou seja, 52% dos alunos; o turno da              
noite obteve maior evasão, sendo 1726 alunos, representando 56% do total; e            
o curso de Ciências Biológicas com 394 alunos evadidos, 12% do total. O             
número de campus por cidade e o nível de dificuldade apresentados por a             
grade curricular de alguns cursos são considerados questões relevantes nas          
justificativas para a crescente taxa de evadidos em alguns pontos analisados.           
Conclui-se que o número de evasão dos alunos da Universidade Regional do            
Cariri continua crescendo com bastante frequência, todavia há períodos em          
que essa quantidade decresce. Há necessidade da realização de estudos          
sistemáticos com o intuito de reduzir as taxas de evasão da instituição,            
buscando o engajamento e interesse dos alunos na motivação em continuar o            
curso, evitando assim desperdícios, tanto do ponto de vista social quanto do            
financeiro. 
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