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do Sacramento3.

Resumo: Ao longo dos anos, a cada semestre, várias pessoas fazem o
vestibular da URCA na esperança de obterem uma vaga na universidade.
Sabe-se que para alguns cursos a concorrência é alta, mas qual será o curso
de maior índice de ingressos no primeiro e segundo semestre? Qual o curso
com a maior e com a menor média de ingressantes? Este trabalho busca
responder essas e outras questões considerando o período de 2005 a 2013. O
objetivo desse trabalho é fazer uma análise do índice de alunos ingressantes
por cursos da Urca, obtendo, assim, o curso de maior índice de ingressos no
primeiro e segundo semestre e o curso com a maior e com a menor média no
período em questão. Os dados utilizados e analisados neste trabalho foram
retirados do PROPLAN – Pro-Reitoria de Planejamento e Avaliação,
diretamente do site da URCA. Estes dados foram importados para o programa
R-studio, onde foram feitos os gráficos para ilustração da pesquisa. Referente
aos levantamentos, primeiramente, analisou-se a quantidade de alunos
ingressantes por semestre, depois se observou cada curso separadamente
mostrando os anos de maior e menor índice de ingressantes e suas médias.
Foi averiguado que o maior quantitativo de ingressos no primeiro e segundo
semestre de 2005 a 2013 foi, respectivamente, em 2011 no curso de direito e
2006 no curso de letras. Esse levantamento apontou que o curso com maior
média é o curso de letras com uma média de 179,7 alunos por ano, já o de
menor média é o curso de física com uma média de 16,2 alunos por ano. Os
cursos com registros mais constantes para alunos ingressantes na Urca de
2005 a 2013 foram biologia bacharelado, biologia licenciatura, ciências
econômicas, direito, letras, direito – Iguatu, enfermagem – Iguatu, ciências
biológicas licenciatura – Missão Velha.
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