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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo estudar como as informações e as regras para a admissão 

ao ensino superior afetam as decisões individuais dos estudantes antes e após o ingresso. 

Organizada em dois ensaios independentes, os quais, embora analisem aspectos distintos do 

mercado de admissão ao ensino superior, têm em comum a observação de como a condução 

do processo de admissão influência na formação do matching estudante-curso. O primeiro 

ensaio investiga as implicações da substituição do mecanismo de admissão descentralizado, 

Vestibular, para o mecanismo de admissão centralizado, Sistema de Seleção Unificada, sobre 

as alocações dos estudantes às vagas no ensino superior. Para tanto, os modelos teóricos e os 

mecanismos de matching utilizados na literatura econômica são apresentados e, a partir deste 

aporte teórico, os mecanismos utilizados mercado de admissão ao brasileiro são discutidos 

através da comparação de três características ideais buscadas em um mecanismo: estabilidade, 

eficiência e não manipulabilidade. Observando as características individuais do SISU e do 

vestibular e analisando-os como um algoritmo de Gale-Shapley, concluiu-se que o matching 

produzido pelo SISU é mais estável, eficiente e menos manipulável comparativamente ao 

vestibular. O segundo ensaio estuda como as informações absorvidas pelo estudante sobre 

suas habilidades, representadas pelas notas antes e após o ingresso, modificam as escolhas ao 

longo da trajetória acadêmica no ensino superior. Utilizando dados dos ingressantes na 

Universidade Federal da Bahia entre 2011 a 2013, os resultados indicam que os indivíduos 

com nota de entrada acima da média e com desempenho acadêmico abaixo da média do curso 

são mais propensos a evadir. Isto significa que a atualização das informações acerca das 

habilidades exerce influência na decisão do estudante de alterar suas escolhas. 

 

Palavras-chave: Admissão no ensino superior. Mecanismos de matching. Evasão no ensino 

superior. Habilidade acadêmica. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to study how information and rules related to admission into higher 

education affect students’ decision-making process before and after entrance. This study is 

divided in two independent essays. Although they focus on different aspects of the college 

admission market, both take the admission process as an influence to the student-course 

matching. The first essay investigates the implications of the replacement of a decentralized 

college admission system (―Vestibular‖) for a centralized one (―Sistema de Seleção 

Unificada‖ – SISU) on the students' allocation in Brazilian public higher education 

institutions. Based on the theoretical contribution of the economic literature and matching 

mechanisms, the two Brazilian’s admission systems are discussed through the comparison of 

three ideal characteristics: stability, efficiency and non-manipulability. Applying the Gale-

Shapley algorithm to the analysis of ―SISU‖ and ―Vestibular‖, the matching mechanisms of 

―SISU‖ were more stable, efficient and less manipulable compared to ―Vestibular‖. The 

second essay seeks to observe how the information absorbed by the student about his own 

abilities, represented by his ante and post entrance grades, modify the students’ choices during 

their academic trajectories. Data from Federal University of Bahia students in the period of 

2011-2013 indicates that individuals with entry scores’ above the average of the course and 

with academic performance below the average of the course are more likely to drop out. 

These results suggest that student’s performance in the course of choice may have a greater 

influence than the entry score on the student's decision-making process on dropping out. 

 

Keywords: College Admission. Matching mechanisms. Dropout from higher education. 

Academic ability.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos na área Economia da Educação tem ganhado bastante destaque na literatura teórica 

e empírica, tanto pelo reconhecimento da importância da educação para os retornos privados 

no mercado de trabalho, quanto pelos benefícios alcançados por toda sociedade em virtude 

das externalidades positivas associadas a uma população melhor e mais educada.  

 

Em termos teóricos, a abordagem do capital humano considera que a decisão de continuar a 

estudar, além da educação básica obrigatória, pode ser analisada como uma decisão de 

investimento, em que os ganhos monetários correntes são abdicados em detrimento da 

perspectiva de ganhos maiores no futuro. Outras abordagens interpretam a decisão de 

prosseguir com os estudos como uma forma de sinalizar ao mercado de trabalho as 

habilidades e produtividade do indivíduo.  

 

De modo geral, observa-se que a demanda por educação superior tem crescido 

substancialmente em todo o mundo, todavia, o acesso ao ensino superior ainda é limitado por 

diferentes razões, dentre os quais se destacam a restrição de liquidez dos indivíduos para 

financiar essa etapa do processo educacional e a insuficiência de vagas ofertadas pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES) diante das demandas que se apresentam.  

 

A decisão de ingressar ou não no ensino superior difere para cada individuo, visto que o 

individuo enfrenta um conjunto de escolhas disponíveis antes do ingresso – qual curso 

escolher, quanto esforço empregar na preparação para o exame admissional – e após o 

ingresso – persistir no mesmo curso, mudar de curso, dentre outras. As escolhas e decisões 

dos indivíduos são de fundamental importância para as alocações dos estudantes as vagas 

ofertadas pelos cursos superiores, logo, entender os fatores que influenciam e interferem essas 

escolhas é essencial para a formulação de políticas voltadas a educação superior eficientes. 

 

O principal problema que concerne ao mercado de admissão ao ensino superior – a 

insuficiência de vagas para comportar toda demanda – apresenta um aspecto adicional nas IES 

públicas brasileiras, visto que os custos de manutenção não são pagos apenas por aqueles que 

usufruem do serviço ofertado, mas compartilhados por toda sociedade. O processo seletivo 

das IES públicas é caracterizado pelas altas taxas de concorrência por vaga, principalmente 
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nos cursos considerados de alto prestígio, e pela periocidade de ingresso, pois, alguns cursos, 

ofertam vagas apenas uma vez por ano. Considerando que os estudantes têm como objetivo 

final a admissão, isso implica em um elevado custo de oportunidade, posto que o processo de 

admissão nas instituições é longo, com admissão incerta e que exige um esforço de 

preparação do estudante. 

 

As informações, incertezas, restrição de opções e o tempo das escolhas exercem influência 

nas escolhas dos estudantes e, por conseguinte, na composição do matching estudante-curso. 

Espera-se que o par estudante-curso formado no ingresso seja mantido até a obtenção do 

diploma, ou seja, a utilização eficiente do recurso pode ser analisada do ponto de vista da 

manutenção da escolha inicial do estudante. Neste contexto, compreender como os estudantes 

reagem aos incentivos durante o processo decisório do curso pode fornecer análises 

interessantes para melhor entender o motivo do baixo número de concluintes em relação ao 

número de ingressantes no ensino superior. 

 

As formas de admissão no ensino superior diferem em cada país. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, o processo de seleção engloba um exame nacional, o Scholastic Aptitude Test 

(SAT), e outras documentações complementares a critério de cada instituição. No Japão o 

processo de admissão nas instituições públicas envolve um exame nacional geral e um exame 

individual próprio para cada instituição, ambos aplicados no mesmo dia, o que restringem a 

candidatura do estudante a apenas uma instituição. No Chile o estudante é avaliado através de 

um exame nacional e, conhecendo o desempenho neste exame, o estudante realiza a 

candidatura na central responsável pela alocação, o Council of Rectors of the Universities of 

Chile (CRUCH), indicando até oito pares de curso e instituição de interesse. 

 

No Brasil, a busca por eficiência na alocação dos estudantes no ensino superior público tem 

acarretado substituição do mecanismo de admissão descentralizado – Vestibular e/ou 

Processo Seletivo Seriado – por um mecanismo centralizado – o Sistema de Seleção 

Unificada (SISU). A centralização oferece um processo seletivo único, com custo e forma de 

avaliação única, para todas as instituições que escolham adotar o SISU, culminando em 

redução dos custos e aumento de opções de escolha para os estudantes e instituições. 
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O estabelecimento do SISU em 2010 é relativamente recente e seus efeitos de curto e longo 

prazo talvez ainda não possam ser mensurados de forma apurada. Contudo, comparando com 

o mecanismo de seleção através do vestibular, nota-se que o SISU difere do vestibular e afeta 

a tomada de decisão do estudante devido a três aspectos principais: o exame admissional, o 

tempo e as informações para a escolha. E, considerando que o estudante é o principal 

responsável pelas alocações estabelecidas, uma questão pertinente é quais as principais 

implicações do mecanismo de seleção adotado sobre as escolhas do estudante na 

determinação do matching estudante-curso?  

 

Neste contexto esta dissertação tem como objetivo estudar o ensino superior, especificamente 

como as informações e as regras para o ingresso podem afetar as decisões antes e depois da 

entrada do estudante no ensino superior. O objetivo inicial desta dissertação era avaliar o 

mercado de admissão buscando verificar empiricamente o impacto da adoção do Sistema de 

Seleção Unificada sobre o comportamento de escolha dos estudantes através do esforço do 

estudante e da evasão
1
. Contudo, devido à natureza dos dados e os procedimentos necessários 

para acessá-los, assim como os prazos para elaboração e defesa da dissertação, optou-se por 

reestruturar o trabalho em dois ensaios. 

 

O primeiro ensaio tem como objetivo apresentar como a literatura econômica trata o problema 

de alocação dos estudantes no ensino superior reunindo os modelos teóricos – College 

Admission Problem, Student Placement Problem e School Choice Problem – e os mecanismos 

de matching desenvolvidos dentro de cada um que solucionam esse problema. O mercado de 

admissão é analisado como um mercado de matching (combinação), em que não basta o 

estudante desejar ingressar, a instituição precisa aceita-lo. As combinações nesse mercado são 

realizadas através do mecanismo de matching, o qual busca ajustar o equilíbrio do mercado da 

forma mais satisfatória possível para todos os agentes econômicos envolvidos. 

 

                                                 
1
Esta dissertação tinha como proposta inicial avaliar o mercado de admissão ao ensino superior utilizando como 

objeto de estudo a Universidade Federal da Bahia. Contudo, a partir de 2014, ano que a UFBA adota o SISU, 

as informações socioeconômicas dos ingressantes são preenchidas pelo candidato no momento da inscrição no 

Enem. Diante disso, para o desenvolvimento do trabalho era necessário o cruzamento entre os microdados da 

UFBA e do microdados do Enem (INEP). A utilização dos dados da UFBA para o manuseio e cruzamento, bem 

como o acesso aos dados do Enem foram autorizados pela própria universidade e pelo INEP. Todavia, devido a 

outras questões de ordem operacional, a pesquisa foi interrompida refletindo na mudança dos objetivos e 

organização desta dissertação. 
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A forma como o mecanismo de matching é desenhado, as características do mercado que o 

utiliza, e a centralização ou descentralização do mecanismo de alocação interferem na 

combinação resultante. Diante disso, busca-se comparar como a adoção do mecanismo de 

admissão centralizado, o Sistema de Seleção Unificada (SISU), em detrimento do mecanismo 

de admissão descentralizado, o Vestibular, altera as alocações em relação a estabilidade, a 

eficiência e manipulabilidade dos resultados produzidos.  

 

As alocações produzidas pelo mecanismo de matching será estável se não existir nenhuma 

outra combinação que os pares prefiram em relação ao par que lhes foram designados pelo 

mecanismo; será Pareto eficiente se nenhum dos pares formados desejarem trocar 

mutuamente de par entre si, ou seja, após o ingresso na instituição, não existem dois 

estudantes que desejem trocar de curso entre si; e será não manipulável, ou à prova de 

estratégia, se os agentes participantes no mercado não têm incentivos a agir de forma 

estratégica e não revelarem sua verdadeira preferência (SÖNMEZ; UNVER, 2008; 

ABDULKADIROGLU; SÖNMEZ, 2003; BALINSKI; SÖNMEZ, 1999; GALE; SHAPLEY, 

1962).  

 

Observando as características individuais do SISU e do vestibular e analisando-os como um 

algoritmo de Gale-Shapley – solução proposta para resolver o modelo College Admission 

Problem e que serviu de base para a sugestão de mecanismos utilizados no mundo real pelos 

modelos Student Placement Problem e School Choice Problem – concluiu-se que o 

mecanismo SISU apresenta mais estabilidade (ou menos instabilidade), mais eficiência (ou 

menos ineficiência) e menos manipulabilidade que o mecanismo Vestibular. 

 

O segundo ensaio tem como objetivo analisar a relação da nota de entrada e do desempenho 

acadêmico sobre decisão de evasão do estudante. De forma especifica busca-se observar como 

as informações absorvidas pelo estudante sobre suas habilidades, representados pelas notas 

antes e após o ingresso modificam suas escolhas ao longo da trajetória econômica podendo 

resultar na evasão. 

 

O ingresso no ensino superior brasileiro está atrelado diretamente a pontuação obtida pelo 

estudante no exame avaliativo, em que os melhores candidatos são classificados de acordo 

com as vagas do curso escolhido e a modalidade de concorrência. De modo geral, os 
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ingressantes apresentam características individuais, background familiar, habilidades e 

experiências distintas entre si e, de acordo com esses fatores, criam expectativas sobre o curso 

ou instituição.  Após o ingresso, as expectativas anteriormente formadas são atualizadas 

através da integração com o ambiente acadêmico, com os pares e as novas informações 

recebidas sobre as habilidades e competências exigidas pelo curso e a própria habilidade e 

preferências do estudante. 

 

As escolhas no ambiente escolar, de acordo com Altonji e outros (2012), têm caráter 

dinâmico, em que o individuo vai conhecendo sobre suas preferências e habilidades através 

das situações e experiências vividas refletindo na manutenção ou modificação das escolhas 

previamente realizadas. O choque positivo ou negativo de informação pode acarretar na 

mudança das preferências e expectativas previamente formadas antes do ingresso resultando 

em uma mudança da escolha realizada. 

 

Assim, tomando o desempenho no exame de admissional como um previsor da habilidade do 

estudante pré-ingresso, o desempenho acadêmico como um previsor da habilidade do 

estudante pós-ingresso e a continuidade ou não no curso como um previsor de uma escolha 

ótima do estudante, este ensaio propõe analisar a relação entre as informações do estudante, 

pré e pós ingresso, e a atualização de sua escolha de curso/instituição, dada pela nota de 

entrada, desempenho acadêmico e a evasão. 

 

Utilizando dados dos estudantes ingressantes na Universidade Federal da Bahia entre 2011 a 

2013, os resultados estimados pelo modelo de escolha discreta indicam que os indivíduos com 

nota de entrada acima da média e com desempenho acadêmico abaixo da média do curso são 

mais propensos a evadir. Isto significa que a atualização das informações acerca de suas 

habilidades exerce influencia na decisão do estudante de alterar suas escolhas. 

 

No último capítulo é apresentada a conclusão geral remetendo aos dois ensaios, os quais, 

embora estruturados em dois ensaios independentes que focam em aspectos distintos do 

mercado de admissão ao ensino superior, têm em comum a observação de como a condução 

do processo de admissão influência na formação do matching estudante-curso. 
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2 ENSAIO 1: UM ESTUDO DE CASO DO MERCADO DE ADMISSÃO AO ENSINO 

SUPERIOR BRASILEIRO: VESTIBULAR OU SISU?  

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado de admissão no ensino superior é formado do lado da demanda pelos os estudantes 

que concluíram o ensino secundário (ou ensino médio) e do lado da oferta pelas Instituições 

de Ensino Superior (IES)
2
. Uma problemática pertinente a este mercado refere-se ao 

descasamento entre a oferta e demanda, ou seja, as vagas ofertadas pelas IES não são 

suficientes para suprir a demanda dos estudantes.  Logo, existirão aqueles que não irão 

conseguir ingressar no ensino superior. Diante disso, encontrar a melhor forma de alocar os 

estudantes nas instituições é uma das questões que norteiam os estudos nesse mercado. 

 

O mercado de admissão é um mercado de matching (combinação), em que não basta o 

estudante desejar ingressar, a instituição precisa admiti-lo. Um fato importante é que, 

diferentemente do que ocorre no mercado de bens e serviços, nos mercados de matching o 

preço não é o fator determinante do equilíbrio entre a oferta e a demanda, inclusive porque 

alguns desses mercados não podem legalmente envolver dinheiro na determinação de suas 

alocações, por exemplo, o mercado de transplante de órgãos.  

 

As combinações nesse mercado são realizadas através do mecanismo de matching, o qual 

busca ajustar o equilíbrio do mercado da forma mais satisfatória possível para todos os 

agentes econômicos envolvidos. O mecanismo de matching é o procedimento que possibilita 

a formação da combinação (matching) entre estudante-instituição. A forma como o 

mecanismo de matching é desenhado, as características do mercado que o utiliza, e a 

centralização ou descentralização do mecanismo de alocação interferem na combinação 

resultante.  

 

                                                 
2
 As vagas do ensino superior brasileiro são ofertadas por dois grandes grupos classificados administrativamente 

como Instituições de Ensino Superior Privadas (mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado) e Instituições de Ensino Superior Públicas (mantidas e administradas pelo Poder Público 

Municipal, Estadual ou Federal). Para este ensaio apenas as IES públicas são objeto de estudo, doravante 

referidas de forma indistinta como Instituição de Ensino Superior ou Instituição. 
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No mecanismo centralizado a organização, seleção e alocação dos candidatos para ingresso no 

ensino superior é realizada através de uma autoridade central, representada por um órgão 

governamental ou uma instituição independente. No mecanismo descentralizado cada 

instituição tem total responsabilidade para definir os critérios e normas para o ingresso dos 

candidatos e estes se candidatam diretamente nas IES pretendidas. A análise do matching 

obtido pelo mecanismo observa três características desejáveis na alocação, porém nem sempre 

factíveis no mundo real: estabilidade, Pareto eficiência e não manipulação. 

 

O matching será estável se não existir nenhuma outra combinação que os pares prefiram em 

relação ao par que lhes foram designados pelo mecanismo; será Pareto eficiente se nenhum 

dos pares formados desejarem trocar mutuamente de par entre si, ou seja, após o ingresso na 

instituição, não existem dois estudantes que desejem trocar de curso entre si; e será não 

manipulável, ou à prova de estratégia, se os agentes participantes no mercado não têm 

incentivos a agir de forma estratégica e não revelarem sua verdadeira preferência (SÖNMEZ; 

UNVER, 2008; ABDULKADIROGLU; SÖNMEZ, 2003; BALINSKI; SÖNMEZ, 1999; 

GALE; SHAPLEY, 1962).  

 

A discussão teórica sobre o mercado de admissão no ensino superior tem como ponto de 

partida na literatura econômica o trabalho seminal de Gale e Shapley (1962), no qual 

considerando as preferências dos estudantes e das instituições e o número de vagas ofertadas, 

o problema proposto pelos autores consiste em encontrar o matching estudante-instituição. O 

modelo dos autores, o College Admission Problem, considera que tanto os estudantes, quanto 

as instituições podem atuar como potenciais agentes estratégicos afetando o resultado final 

das alocações.  

 

Para solucionar o College Admission Problem, Gale e Shapley (1962) provaram que existe um 

algoritmo, o Deferred Acceptance Algorithm, capaz de produzir pelo menos duas soluções 

estáveis: o algoritmo estável ótimo do estudante e o algoritmo estável ótimo da instituição. O 

algoritmo proposto pelos autores é utilizado como referência para formulação de mecanismos 

utilizados no mundo real e em modelos mais próximos da realidade observada como o Student 

Placement Problem, Balinski e Sonmez (1999), e o School Choice Problem, Abdulkadiroglu 

e Sonmez (2003). 
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No Student Placement Problem, as instituições não são agentes estratégicos com preferências 

sobre os estudantes, mas prioridades estritamente determinadas pela pontuação no exame 

admissional. Balinski e Sonmez (1999) analisaram o mecanismo de matching real utilizado na 

Turquia, o Multi-Category Serial Dictatorship, concluindo que este mecanismo produz 

alocações injustas e ineficientes. Partindo dessa observação, os autores propuseram um 

mecanismo alternativo, o Gale-Shapley Student Optimal Mechanism, o qual é obtido 

utilizando o deferred acceptance algorithm, que seleciona o matching estável ótimo do 

estudante no placement problem. 

 

No School Choice Problem, as instituições também têm prioridades sobre os estudantes, 

porém determinadas de forma exógena ao modelo, por exemplo, uma legislação específica, o 

endereço do estudante, características socioeconômicas e outras. O mecanismo de Boston é 

um dos mecanismos mais popular e replicado dentro do contexto do School Choice, todavia, a 

suscetibilidade à manipulação fizeram Abdulkadiroglu e Sönmez (2003) proporem duas 

soluções à prova de estratégia ao problema de alocação escolar: o Gale-Shapley Student 

Optimal Stable Mechanism e o Top Trading Cycles Mechanism. 

 

Os três modelos acima apresentados objetivam encontrar um mecanismo ótimo para a 

definição do processo de admissão no ensino superior e para tanto propõem diferentes 

mecanismos de matching, ainda que complementares. No mercado brasileiro, as instituições 

públicas estabelecem prioridades relacionadas com a nota no exame admissional e uma 

legislação que reserva vagas para grupos com características socioeconômicas pré-

estabelecidas apresentando características em comum ao Student Placement e o School 

Choice. Contudo, se as instituições são as responsáveis por fazer e aplicar o próprio exame 

admissional, elas podem agir estrategicamente para selecionar os estudantes, de forma 

semelhante ao College Admission.  

 

No problema de admissão no ensino superior público brasileiro, um aspecto adicional refere-

se à gratuidade, ou seja, não há a cobrança de um valor monetário da vaga ocupada pelo 

estudante. Os custos do ensino público são compartilhados por toda sociedade, inclusive por 

aqueles que não participam deste mercado. Logo, a evasão, retenção, vagas ociosas e outros 

problemas educacionais representam uma ineficiência na alocação do recurso escasso, sendo 
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essencial que o mecanismo de matching promova a alocação dos estudantes nas instituições 

da forma mais satisfatória possível.  

 

De acordo com Roth (2008b), um mercado de matching precisa atrair um grande número de 

participantes (denso) dispostos a transacionar e simultaneamente eliminar a demora nas 

transações (congestão) oferecendo também segurança para os participantes. A falta de 

abrangência do mercado de admissão limita os estudantes e instituições de avaliarem novas 

possibilidades de alocação. A congestão no mercado representa uma ineficiência, pois os 

participantes não conseguem explorar uma quantidade maior de combinações possíveis antes 

de tomar uma decisão final. Isto tende a gerar matchings instáveis e resulta em propostas e 

pressões para mudança do mecanismo de matching. 

 

No Brasil, desde 2010, a busca por eficiência na alocação dos estudantes no ensino superior 

tem levado à gradual substituição do mecanismo de admissão descentralizado, Vestibular, 

para o mecanismo de admissão centralizado, Sistema de Seleção Unificada (SISU), no 

processo de admissão das instituições públicas. Uma importante diferença entre estes 

mecanismos refere-se ao aumento do número de participantes nas alocações, o tempo de 

submissão das preferências, as informações disponíveis e a quantidade de escolhas. Logo, é 

esperado que o matching produzido por cada um deles também apresente características 

diferentes e que justifique a mudança de mecanismo. 

 

Em geral, o mercado de admissão no ensino superior é uma temática vastamente estudada 

pela literatura internacional, contudo, no Brasil, as análises do mercado e dos mecanismos de 

matching adotados são relativamente escassas. Neste sentido, este ensaio tem como objetivo 

apresentar uma discussão teórica sobre o mercado de admissão no ensino superior aplicado ao 

caso brasileiro. Em particular, pretende identificar os potenciais efeitos decorrentes da 

passagem de um mecanismo de admissão descentralizado para um mecanismo de admissão 

centralizado buscando inferir uma comparação sobre a estabilidade, eficiência e 

manipulabilidade do resultado das alocações produzidas por cada um deles. Para tanto, este 

ensaio está divido em mais três seções, além desta introdução.  

 

A segunda seção discutirá os três modelos principais utilizados pela literatura para 

compreender o mercado de admissão no ensino superior: o College Admission, o School 
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Choice e o Student Placement, apresentando as definições e propriedade de cada um, assim 

como os principais mecanismos de matching associados a estes modelos. Na terceira seção, 

objetivo é analisar o funcionamento do mercado brasileiro buscando compreender como a 

mudança recente do mecanismo descentralizado para o centralizado pode influenciar nas 

alocações no ensino superior público brasileiro. E, por fim, na última seção, as considerações 

finais serão apresentadas. 

 

2.2  O PROBLEMA DE ADMISSÃO NO ENSINO SUPERIOR: MODELOS E 

MECANISMOS 

 

O problema de admissão no ensino superior consiste em alocar um conjunto finito de 

candidatos em um conjunto finito de instituições, considerando: o número de vagas oferecidas 

por cada instituição, as preferências dos estudantes e as prioridades ou preferências das 

instituições. O mercado de admissão é um mercado de matching, em que o equilíbrio 

independe da igualdade dos preços e quantidades como no mercado de bens e serviços. As 

alocações nesse mercado são realizadas através de um mecanismo de matching, o qual tenta 

encontrar a combinação preferida dos agentes baseada em suas preferencias ou prioridades e, 

consequentemente, ajustar o equilíbrio entre a oferta e a demanda.  

 

A teoria dos mercados de matching é um dos ramos da teoria dos jogos
3
. Esta estuda como os 

agentes racionais econômicos agem em situações de interação estratégica (jogo), em que o 

resultado das decisões são influenciadas pelas decisões dos demais agentes econômicos 

(jogadores) envolvidos na mesma situação. 

 

Qualquer decisão estratégica pode provocar a reação dos demais jogadores e alterar o 

equilíbrio do mercado. Quando o agente toma uma decisão estratégica, ele considera quais as 

possíveis decisões que os demais agentes podem tomar na mesma situação, diante disso, as 

reações dos agentes quando submetidos a situações adversas torna o payoff – resultado 

associado a uma estratégia tomada – imprevisível.  

 

                                                 
3
 A Teoria do Matching faz uma interseção com a Teoria dos Jogos, da Escolha Social e do Desenho de 

Mecanismo (SÖNMEZ; UNVER, 2008). 
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Uma estratégia estritamente dominante para o jogador é a estratégia escolhida que maximiza o 

payoff do jogador, quaisquer que sejam as estratégias escolhidas pelos outros jogadores. Neste 

caso, existe uma interdependência estratégica, o jogador apenas considera na tomada de 

decisão, a estratégia que maximize o seu próprio bem-estar. De forma complementar, uma 

estratégia estritamente dominada para o jogador é a estratégia que é dominada por uma 

estratégia estritamente dominante. Enfraquecendo as definições de dominância estrita, em que 

o payoff encontrado sempre tem que ser o maior, as definições de estratégia fracamente 

dominante e estratégia fracamente dominada também são estabelecidas
4
. 

 

O comportamento estratégico do individuo no problema de admissão no ensino superior 

exerce forte influência no matching estabelecido, pois a  informação incompleta acerca das 

admissões pode resultar em alocações ineficientes para alguns participantes ou exclusão de 

alguns que não deveriam ter sido excluídos. Neste cenário, uma revisão da literatura evidencia 

a existência de diferentes modelos e mecanismos desenvolvidos para explicar o mercado de 

admissão, os quais têm como objetivo comum encontrar o melhor matching possível, de 

acordo com as características particulares do mercado analisado. Isto porque a admissão pode 

sofrer variações entre países, estados e instituições, por exemplo, devido as características 

socioeconômicas ou geográficas da região ou por questões políticas e determinações da 

legislação. 

 

Assim, tomando como ponto de partida o modelo seminal de  Gale e Shapley (1962), esta 

seção tem como objetivo discutir os modelos de matching presentes na literatura que buscam 

resolver o problema de alocação estudante-instituição no ensino superior e, em seguida, os 

principais mecanismos de matching associados a cada modelo.  

 

2.2.1 Os modelos de matching: College Admission, Student Placement e School Choice  

 

A. College Admission Problem 

 

A literatura teórica sobre o processo de alocação nos mercados de matching tem como ponto 

de partida o College Admission Problem apresentado pelo artigo seminal de Gale e Shapley 

                                                 
4
 Ver Jehle e Reny (2011) para as definições formais. 
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(1962). O problema introduzido pelos autores trata de um conjunto de instituições que estão 

considerando um conjunto de candidatos ao ingresso no ensino superior, em que apenas uma 

quota pode ser admitida por cada instituição. As instituições possuem preferências em relação 

aos candidatos e estes possuem preferências em relação às instituições, ou seja, ambos os 

participantes são potenciais agentes estratégicos que precisam alinhar suas preferências para 

formar pares estudante-instituição entre si.   

 

Uma escolha realizada de forma estratégica por um dos agentes pode provocar uma reação do 

outro agente e, consequentemente, trazer alterações no equilíbrio do mercado. Supondo que o 

agente econômico é racional e toma decisões com o objetivo de maximizar sua satisfação 

independente da decisão do outro, o College Admission Problem é modelado em um ambiente 

de informação assimétrica, pois, por um lado, as instituições não têm informações em quantas 

ou em quais outras instituições o estudante também se candidatará e, por outro lado, os 

estudantes não têm conhecimento de quantas e quais instituições o ofertarão uma vaga.  

 

Assim, como forma de não interferir nas suas chances de ser selecionado em uma instituição 

de menor preferência, o estudante pode ser incentivado a agir estrategicamente manipulando o 

ordenamento de suas preferências ou, caso ele esteja na lista de espera da sua escolha 

principal e seja aceito em outra instituição, o estudante pode aceitar a vaga e continuar na lista 

de espera e, uma vez que seja chamado pela lista, desiste da primeira vaga aceita e ingressa na 

instituição preferida. Dada à falta de informação que cerca o processo de admissão, as 

instituições esperam apenas que o número de ingressantes seja próximo da quota estipulada e 

que a qualidade acadêmica do corpo discente atenda razoavelmente as preferências 

pretendidas (GALE; SHAPLEY, 1962).  

 

Ressalta-se que a explicação do problema no artigo de Gale e Shapley (1962) é dada de forma 

intuitiva, no sentido de não estar formalizado matematicamente como este ensaio apresenta. 

As definições e formalizações utilizadas para explicar o College Admission Problem tiveram 

como referências principais os trabalhos de  Abdulkadiroglu e Sönmez (2013),  Sönmez e 

Ünver (2008),  Roth e Sotomayor (1990) e Roth e Sotomayor (1992).  O modelo College 

Admission Problem pode ser apresentado da seguinte forma:  

 

i. Um conjunto finito de estudantes             ; 
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ii. Um conjunto finito de instituições            ;  

iii. Um vetor de número de vagas              , em que    
é o número de vagas 

ofertadas pela instituição    e    
      ; 

iv. As preferências dos estudantes           , tal que    é uma relação de preferência 

estrita dos estudantes ( ) em relação as instituições. Cada estudante classifica por ordem 

de preferência as suas escolhas de instituições, omitindo aquelas que ele não tem interesse 

de ingressar. 

v. As preferências das instituições           , tal que    é uma relação de preferência 

estrita das instituições ( ) em relação aos estudantes. Cada instituição ordena os 

estudantes por ordem de preferência, eliminando aqueles que ela não admitiria em 

nenhuma circunstância, mesmo que a quota não seja preenchida; 

 

Diante do cenário exposto, o objetivo desejado é determinar uma combinação ou um 

matching estudante-instituição. O matching é o resultado da alocação entre os pares 

estudante-instituição que soluciona o problema de admissão no ensino superior, em que cada 

estudante é designado a uma única instituição e cada instituição não é designada a mais 

estudantes que a quantidade determinada de vagas ofertadas (SÖNMEZ; ÜNVER, 2008; 

ABDULKADIROGLU; SÖNMEZ, 2003; BALINSKI; SÖNMEZ, 1999). 

 

DEFINIÇÃO 1.2.1 (SÖNMEZ; ÜNVER, 2008): O matching    é uma função definida como 

                , em que para cada estudante    ,          e |    |   . E para cada 

instituição    ,          e |    |    . Logo o problema implica que  

                 . 

 

O modelo proposto por Gale e Shapley (1962) objetivava formar um matching estudante- 

instituição que fosse estável. A estabilidade é um conceito central para o College Admission 

Problem e implica que os pares formados preferem manter a combinação estabelecida pelo 

matching a ser combinado a outro par. Caso o matching produzido seja instável, após a 

admissão, os pares insatisfeitos com a alocação, agindo em conjunto, podem trocar de par em 

si. A definição de estabilidade perpassa por dois outros conceitos centrais, conforme a 

definição 1.2.2. 
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DEFINIÇÃO 1.2.2 (SÖNMEZ; ÜNVER, 2008; ROTH; SOTOMAYOR, 1990): O matching 

   será estável se for não bloqueado por pares e for individualmente racional. 

 

Um matching    individualmente racional se não for bloqueado por qualquer estudante ou 

instituição.  Isto significa que não há nenhum estudante que esteja pareado a uma instituição 

de forma que essa opção seja pior que não ser combinado a nenhuma, de forma análoga, não 

há nenhuma instituição que esteja pareada a um estudante de forma que essa opção seja pior 

que não ser combinado a nenhum (SÖNMEZ; ÜNVER, 2008).  

 

DEFINIÇÃO 1.2.3 (ABDULKADIROGLU; SÖNMEZ, 2013): Um matching    é bloqueado 

por uma instituição      se existe         tal que       . Um matching    é bloqueado 

por um estudante      se           .  

 

Conforme apresentado nas caracteritisticas do modelo, cada estudante lista as instituições por 

ordem de preferência excluindo aquelas que ele não tem interesse em ingressar, assim como 

as instituições também excluem da listagem de suas preferências os estudantes que não 

atendem seus critérios para admissão, logo, a individualidade racional do matching é 

esperada. 

 

O matching não bloqueado por pares significa que não existe nenhum par estudante- 

instituição que prefira ser combinado de outra forma dentre os pares formados (SÖNMEZ; 

UNVER, 2008).  

 

DEFINIÇÃO 1.2.4 (SÖNMEZ; ÜNVER, 2008): Se um matching    é não bloqueado por 

pares, então             : 

i)             

ii)                      para algum          ou |    |    e               . 

 

O alinhamento das preferências entre o estudante e a instituição do par que o matching 

promove ocorre de tal forma que não existe outra combinação de pares que forneça uma 

melhor combinação, logo, os pares formados estão satisfeitos com seus pares e preferem 

continuar com eles a trocar de par entre si. 
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Assim como a estabilidade, a eficiência de Pareto é uma característica desejável na solução do 

problema de admissão. O matching será Pareto eficiente se nenhum dos pares formados 

desejarem trocar mutuamente de par entre si, ou seja, após o ingresso na instituição não 

existirá dois estudantes que desejem trocar de lugar entre si e, por conseguinte, interferir no 

bem estar dos demais pares.  

 

DEFINIÇÃO 1.2.5 (SÖNMEZ; ÜNVER, 2008; BALINSKI; SÖNMEZ, 1999; ROTH; 

SOTOMAYOR, 1992): Um matching    será Pareto eficiente se não existir um 

matching   |                 e             para    . 

 

Da mesma forma, é importante que o matching impeça que os estudantes ou instituições 

consigam agir de forma estratégica em beneficio próprio para manipular os resultados em prol 

do interesse individual. Um matching é considerado não manipulável ou à prova de estratégia 

quando os estudantes revelam sua verdadeira preferência independente das preferências das 

instituições e vice-versa. 

 

DEFINIÇÃO 1.2.6 (ROTH; SOTOMAYOR, 1990): Um matching    será à prova de 

estratégia se a estratégia dominante de cada agente é revelar sua preferência. 

 

A não manipulabilidade do matching será alcançada se a estratégia dominante para o 

estudante for revelar a verdadeira preferência, ou seja, ele escolherá a instituição de sua maior 

preferência sem considerar as decisões ou preferências dos demais estudantes ou instituições.  

 

O modelo proposto por Gale e Shapley (1962) não pode ser utilizado de forma generalizada 

para todos os procedimentos de admissão no contexto escolar, em virtude das características 

do mercado e dos seus participantes. Novos modelos, analisando experiências observadas em 

mercado reais, foram surgindo aprimorando o trabalho dos autores e contribuindo 

positivamente com a literatura, dentre eles destacam-se o Student Placement Problem 

(BALINSKI; SÖNMEZ, 1999) e o School Choice Problem (ABDULKADIROGLU; 

SONMEZ, 2003).  
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B. Student Placement Problem 

 

No Student Placement Problem, diferentemente do College Admission Problem, as 

instituições são consideradas um objetivo de consumo para os estudantes que não tem 

nenhuma influência no processo de seleção do corpo discente, os estudantes são os únicos 

agentes estratégicos potenciais. A lista de preferência dos estudantes, a pontuação no exame 

de seleção e a quantidade de vagas de cada instituição são os fatores que determinam a 

seleção do estudante pela instituição. O modelo é descrito da seguinte forma (SÖNMEZ; 

ÜNVER, 2008):  

 

i. Um conjunto finito de estudantes               

ii. Um conjunto finito de instituições              ; 

iii. Um vetor de vagas ofertadas pelas instituições                , tal que    
é o número 

de vagas ofertadas pela instituição    e    
      ; 

iv. As preferência dos estudantes           , tal que    é uma relação de preferência 

estrita em relação as instituições  ; 

v. Um conjunto de níveis de habilidade por categorias (área de conhecimento)    

         ;  

vi. Uma lista do score dos estudantes              , em que         
        

    é o vetor 

do score do estudante   em cada nível; 

vii. Uma função tipo      , em que      é a habilidade na categoria requerida pela 

instituição  . 

 

O matching   proposto pelo Student Placement, assim como no College Admission Problem, 

e como será mostrado também para o School Choice Problem, implica que nenhuma 

instituição admite mais estudantes que a quantidade de vagas oferecidas.  

 

DEFINIÇÃO 1.2.7 (BALINSKI; SÖNMEZ, 1999): O matching   é uma função  

               , em que |      |     para todo     . Se          , o estudante   está 

sem par (unmatched) ou pareado a nenhuma instituição. 
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Para cada student placement é possível fazer uma associação com o college admission 

(associated college admission problem) designando para cada instituição uma relação de 

preferência (  ) baseada na classificação do estudante dada pela área de conhecimento 

priorizada pela instituição. Dessa forma, os modelos são compatibilizados permitindo a 

aplicação das definições apresentadas anteriormente. 

 

Outras definições importantes dentro do contexto do Student Placement e que podem ser 

estendidas para os demais modelos são as propriedades do não desperdício (non-wasteful), 

eliminação da inveja justificada (justified envy) e justiça.  

 

O não desperdício implica que todas as vagas das instituições são preenchidas, ou seja, 

qualquer estudante que preferir uma instituição diferente da qual ele foi designado, encontrará 

toda capacidade de vagas desta instituição preterida já completa (SÖNMEZ; ÜNVER, 2008; 

BALINSKI; SÖNMEZ, 1999). 

 

DEFINIÇÃO 1.2.8 (SÖNMEZ; ÜNVER, 2008; BALINSKI; SÖNMEZ, 1999): O matching 

  é considerado não desperdício (non-wasteful) se         implica |      |           e 

     . 

 

De forma complementar, o não desperdício implica ainda que as vagas das instituições foram 

todas preenchidas, pois, caso tivessem sobrado vagas, não seria plausível a existência de um 

estudante que não tenha ingressado na instituição e, ao mesmo tempo, tenha conseguido obter 

o score requisitado pela instituição.  

  

A inveja justificada (justified envy) refere-se a uma situação em que um estudante prefere uma 

vaga na instituição que foi dada a outro estudante e esse estudante tem classificação superior 

que aquele designado a vaga na instituição preterida (SÖNMEZ; ÜNVER, 2008; BALINSKI; 

SÖNMEZ, 1999).  Neste sentido, o matching deve ser capaz de eliminar a inveja justificada.  

 

DEFINIÇÃO 1.2.9 (SÖNMEZ; ÜNVER, 2008): Um matching   elimina inveja justificada, 

quando um estudante    prefere o matching       estabelecido para o estudante    em 

detrimento do seu matching estabelecido, porém o estudante    tem classificação inferior que 

o estudante    na categoria da instituição      . 
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Em outras palavras, a inveja do estudante pela vaga ocupada pelo outro é justificada devido a 

sua preferência não ter prevalecido, na situação do estudante que conseguiu a vaga ter tido 

desempenho e classificação inferior ao estudante que não ingressou na instituição que queria. 

Um matching   estável elimina a inveja justificada, o não desperdício entrada e é 

individualmente racional (ABDULKADIROGLU; SÖNMEZ, 2013).  

 

A definição de justiça implica que o estudante com melhor classificação deve ser alocado em 

sua primeira ou em sua melhor escolha (BALINSKI; SÖNMEZ, 1999). Supondo um 

estudante que foi designado para sua segunda opção e a sua primeira opção tenha sido uma 

instituição que prioriza o desempenho na área de ciências naturais, nenhum estudante com 

desempenho inferior ao dele deve ser admitido para a vaga. 

 

DEFINIÇÃO 1.2.10 (BALINSKI; SÖNMEZ, 1999): Um matching   é justo se, e somente 

se, para todo estudante    ̃     e     ̃    ̃,  ̃        implica     ̃ 
 ̃      ̃ 

 . 

 

O score total do estudante representa o somatório da pontuação por áreas de conhecimento, 

dessa forma, um estudante com a mesma pontuação final pode ter pontuações por área 

diferentes. Supondo dois estudantes com score totais iguais, mas pontuações diferentes em 

português e matemática, e que preferem a mesma instituição, a qual atribui maior peso para a 

pontuação obtida em matemática. O estudante com melhor pontuação em matemática deve ter 

prioridade na alocação em relação aquele com pontuação menor. 

 

Balinki e Sönmez (1999) avaliaram o mecanismo de admissão real utilizado na Turquia
5
, o 

Multi-Category Serial Dictatorship, mostrando que as alocações promovidas por este 

mecanismo são ineficientes e injustas. Assim, tomando como base o mecanismo proposto por 

Gale e Shapley (1962) e considerando as características do modelo Student Placement, os 

autores propuseram um mecanismo alternativo, o Gale-Shapley Student optimal mechanism, o 

qual seria o melhor mecanismo para ser utilizado dentro do contexto do modelo. A próxima 

subseção apresentará com mais detalhes este mecanismo. 

                                                 
5
 A relação entre a teoria sobre os mercados e mecanismos de matching com situações da vida real teve como 

percursor o economista Alvin Roth, o qual possui uma extensa obra sobre a temática tanto sobre o mercado de 

admissão ao ensino superior quanto por outros mercados de matching como o de transplante de órgãos. 
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O terceiro e último modelo discutido nesta seção, o School Choice Problem, originalmente 

trata do problema de alocação das crianças em escolas públicas americanas, mas que será 

trazido para o contexto da admissão no ensino superior neste ensaio. 

 

C. School Choice Problem 

 

De forma semelhante ao Student Placement, no School Choice Problem 

(ABDULKADIROGLU; SÖNMEZ, 2003), as instituições também não têm influência no 

processo de alocação e são consideradas apenas objeto de consumo para os estudantes. Neste 

modelo as instituições têm prioridades em relação aos estudantes que são determinadas de 

forma exógena ao modelo, por exemplo, pela legislação, endereço do estudante e outros. O 

modelo é desenvolvido no seguinte ambiente (SÖNMEZ; ÜNVER, 2008): 

 

i. Um conjunto finito de estudantes               

ii. Um conjunto finito de instituições              ; 

iii. Um vetor de vagas              , em que    
é o número de vagas ofertadas pela 

instituição    e    
      ; 

iv. Preferência dos estudantes           , tal que    é uma relação de preferência estrita 

em relação as instituições  ; 

v. Prioridades exógenas das instituições           , tal que para cada instituição    , 

   é uma relação binária sobre o conjunto de candidatos completa, reflexiva e transitiva.  

 

O matching busca estabelecer pares de estudante- instituição combinado as preferências dos 

estudantes com as prioridades requeridas pelas instituições. Estas classificam os estudantes de 

acordo com suas prioridades e oferecem vagas até o máximo de sua capacidade.  

 

DEFINIÇÃO 1.2.11 (ABDULKADIROGLU; SÖNMEZ, 2013): O matching    é uma 

função             tal que: 

i)        com |    |         

ii)        com |    |          

iii)         se, e somente se,       e       
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As definições apresentadas ao longo desta seção também são aplicadas para o matching 

produzido no School Choice. Espera-se que o estudante prefira o seu par designado a ficar 

sem par (individualmente racional), que não existam vagas desocupadas que poderiam ser 

utilizadas por estudantes aptos a ser admitido (não desperdício) e que o estudante com maior 

prioridade seja alocado na instituição em detrimento daquele com menor prioridade 

(eliminação da inveja justificada). Uma ressalva é feita a eliminação da inveja justificada, pois 

como as prioridades das instituições são exógenas ao modelo, a eliminação da inveja 

justificada não tem tanta importância como no Student Placement, em que as prioridades das 

instituições são baseadas na pontuação do exame de entrada (ABDULKADIROGLU; 

SÖNMEZ, 2013).  

 

Abdulkadiroglu e Sonmez (2003), semelhante a Balinki e Sönmez (1999), analisaram 

mecanismos reais de admissão utilizado nas cidades americanas de Boston, Columbia, 

Minneapolis e Seattle mostrando possíveis problemas de alocação e propondo dois 

mecanismos alternativos que podem ser aplicados em situações reais. Os mecanismos de 

Boston e o proposto Top Trading Cycles Mechanism serão apresentados com mais detalhes na 

próxima subseção.  

 

Em resumo, os modelos apresentados nesta seção têm como objetivo comum estabelecer um 

mecanismo matching que seja capaz de combinar pares de estudante-instituição com alguns 

critérios que possibilite que a alocação obtida seja a melhor possível para todos os 

participantes envolvidos. Uma diferença principal entre eles alude à atuação das instituições  

no processo de alocação.  

 

Diferentemente do College Admission em que as instituições também podem atuar como 

agentes estratégicos, no Student Placement e no School Choice as instituições são 

consideradas apenas objetos de consumo para os estudantes. Nesses modelos, as instituições 

não tem preferências em relação aos estudantes, mas prioridades representadas pela pontuação 

no exame de entrada, no caso do Student Placement, e por prioridades exógenas, no caso do 

School Choice.  

 

Assim, a forma como o mecanismo de matching é desenhado influencia no pareamento 

resultante e cada modelo, conforme suas características, propuseram um mecanismo capaz de 
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produzir o matching ideal. A próxima subseção irá explorar os principais mecanismos 

associado aos modelos supracitados evidenciando três características desejáveis: estabilidade, 

Pareto eficiência e a não manipulabilidade do mecanismo. 

 

2.2.2 Mecanismos de matching 

 

O Deferred Acceptance Algorithm
6
 foi o algoritmo proposto por Gale e Shapley (1962) para 

solucionar o College Admission Problem. Como as instituições e estudantes podem atuar 

como agentes estratégicos, este algoritmo é capaz de produzir duas soluções ótimas e estáveis: 

o algoritmo estável ótimo do estudante e o algoritmo estável ótimo da instituição. O 

procedimento para encontrar o algoritmo estável ótimo do estudante (o estudante propondo a 

instituição) ocorre da seguinte forma: 

 

Etapa 1 (    : Os estudantes realizam a candidatura na instituição preferida. As instituições 

classificam as candidaturas dos estudantes por ordem de preferência e do limite de vagas 

oferecidas, rejeitando as candidaturas daqueles que não serão admitidos em hipótese alguma.  

 

Etapa K (    : Os estudantes rejeitados na primeira etapa realizam uma nova candidatura 

na próxima instituição da sua lista de preferência e as instituições   repetem o mesmo processo 

da primeira etapa. 

 

O algoritmo é finalizado quando todos os candidatos forem admitidos ou rejeitados pelas 

instituições indicadas na lista de preferência. O procedimento para encontrar o algoritmo 

estável ótimo da instituição (a instituição propondo ao estudante) é análogo ao anterior. 

 

Etapa 1 (    : As instituições oferecem vagas para os estudantes de sua preferência até 

completar sua capacidade. O estudante indica o interesse pela vaga da instituição preferida 

rejeitando todas as demais. 

 

Etapa K (    : As instituições  rejeitadas na primeira etapa oferecem vagas para os 

estudantes que ela não ofereceu na etapa anterior e que fazem parte da sua lista de 

                                                 
6
Para uma discussão sobre a história e teoria do algoritmo ver Roth (2008a).  
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preferências. O estudante analisa as novas vagas oferecidas e a vaga que ele demonstrou 

interesse na etapa anterior indicando qual instituição ele tem interesse e rejeitando as demais 

vagas.  

 

O algoritmo é encerrado quando as vagas oferecidas pelas instituições não são mais rejeitadas 

ou as rejeitadas já foram ofertadas para todos os estudantes preferidos. Gale e Shapley (1962) 

provaram que o matching produzido será estável tanto quando o estudante começa propondo a 

instituição quanto na situação inversa, todavia, eles diferem em relação a não manipulação.  O 

algoritmo estável ótimo do estudante é não manipulável, porém o algoritmo estável ótimo da 

instituição pode sofrer manipulação (DUBINS; FREEDMAN, 1981). 

 

A não manipulabilidade do algoritmo do estudante remete ao fato que o estudante omitir sua 

verdadeira preferência não ocasiona nenhuma melhoria na alocação final, pois o estudante 

realiza a candidatura em cada etapa pela ordem listada em sua lista de preferência, dessa 

forma, ao não anunciar sua verdadeira preferência existe o risco do estudante ser combinado 

com uma instituição de menor preferência quando poderia ter sido alocado em uma instituição 

de maior preferência. Já o algoritmo da instituição é manipulável por que ao final da alocação 

os estudantes podem agir em conjunto e trocar de vagas entre si.  Dado essas circunstâncias, 

observa-se ainda que os algoritmos produzidos serão eficientes, mas nenhum dos algoritmos 

será Pareto eficiente, pois uma modificação entre os pares que beneficie um grupo pode 

ocasionar em uma piora na situação de outros. 

 

O mecanismo proposto por Balinki e Sönmez (1999) no modelo Student Placement partiu da 

análise do multi-category serial disctatorship, mecanismo real de alocação utilizado na 

Turquia. No multi-Category Serial Dictatorship, os estudantes realizam um exame de entrada 

que versa sobre diferentes categorias (áreas de conhecimento) e, por conseguinte, cada 

instituição prioriza a pontuação dos estudantes em uma determinada categoria. De acordo com 

a lista de preferência indicada pelo estudante e pela pontuação obtida na categoria priorizada 

pela instituição, o processo de alocação ocorre até que todas as vagas sejam completadas e 

nenhum estudante seja designado a mais de uma vaga. Este mecanismo é estável, contudo não 

é Pareto Eficiente e não é à prova de estratégia (BALINSKI; SÖNMEZ, 1999).   
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O multi-category serial disctatorship da forma como proposto apresenta algumas injustiças e 

ineficiências que afetam o matching encontrado. O estudante com maior pontuação na 

categoria priorizada pela instituição tem preferência nesta instituição, porém o desempenho na 

categoria que o possibilita ingressar na instituição pela qual ele tem maior preferência pode 

não ser satisfatório e, uma vez que as vagas são preenchidas por ordem de score, o estudante 

pode optar por não listar as instituições de sua verdadeira preferência, mas aquelas que ele 

tem mais chance de ser admitido. Visando superar essas ineficiências, Balinki e Sönmez 

(1999) propuseram um mecanismo alternativo, o Gale-Shapley Student optimal mechanism 

(SOSM), o qual funcionaria da melhor forma dentro do contexto do modelo.  

 

O SOSM é o mecanismo que seleciona o matching estável ótimo do estudante no placement 

problem, para tanto designa uma relação de preferência para cada instituição baseado na 

classificação da categoria priorizada, estabelecendo uma proximidade com o College 

Admission Problem, isto é, para cada instituição se constrói associated college admission 

problem e o matching estável ótimo do estudante é obtido utilizando o deferred acceptance 

algorithm de Gale e Shapley (1962). O mecanismo funciona do seguinte modo: 

 

Etapa 1 (    : Os estudantes realizam a candidatura na instituição preferida. As 

instituições, respeitando suas prioridades, designam temporariamente vagas aos estudantes e 

rejeita todas as demais candidaturas.  

 

Etapa K (    : Os estudantes rejeitados na primeira etapa realizam uma nova candidatura. 

As instituições consideram as novas candidaturas e as anteriores e designam as vagas aos 

estudantes e rejeitando todas as demais.  

 

O mecanismo é finalizado quando nenhuma candidatura é mais rejeitada
7
. O mecanismo é 

estável e à prova de estratégia, mas não é Pareto eficiente (SÖNMEZ; ÜNVER, 2008; 

BALINSKI; SÖNMEZ, 1999).  A estabilidade decorre de o mecanismo conseguir eliminar a 

inveja justificada, pois não existirá um estudante admitido na instituição com menor 

pontuação na categoria priorizada tendo outro estudante com maior pontuação e que preferia a 

instituição. O mecanismo será à prova da de estratégia por que o estudante não melhorará sua 

                                                 
7
 Analogamente é obtido o Gale-Shapley College optimal mechanism, o qual produz o matching com 

características equivalentes às observadas no multi-category serial disctatorship. A prova é dada por Balinki e 

Sönmez (1999). 
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alocação não dizendo sua verdadeira preferência. E como apenas os estudantes são potenciais 

agentes estratégicos no Student Placement, o bem estar das instituições não é considerado 

para alocação implicando na possibilidade do matching formado ser Pareto eficiente.  

 

No contexto do School Choice Problem o mecanismo utilizado na cidade de Boston até 2005 

é um dos mecanismos mais popular e replicado em outras cidades americanas 

(ABDULKADIROGLU; SÖNMEZ, 2013). No mecanismo de Boston, os estudantes 

submetem uma lista de instituições ordenadas de acordo com sua preferência e cada 

instituição tem prioridades exógenas (estudantes que moram próximo e tem irmãos 

matriculados na instituição; apenas os candidatos que tem irmãos na instituição; estudantes 

que moram próximo da instituição e os demais candidatos). O mecanismo funciona da 

seguinte maneira: 

 

Etapa 1 (    : Apenas a primeira escolha proposta pelos estudantes são consideradas. As 

instituições selecionam os estudantes que as listaram como primeira escolha e os alocam pela 

ordem da prioridade até todas as vagas serem preenchidas ou todos os estudantes sejam 

alocados. 

 

Etapa K (    : Os estudantes remanescentes que não foram alocados na primeira etapa são 

selecionados de acordo com a sua segunda escolha nas instituições   com vagas disponíveis 

até que não exista nenhum estudante a ser alocado ou vagas desocupadas. 

 

O mecanismo de Boston não é estável e não é à prova de estratégia, contudo é Pareto 

eficiente, se os estudantes revelarem sua verdadeira preferência (ABDULKADIROGLU; 

SÖNMEZ, 2003).  O estudante que lista uma instituição em outra posição que não seja 

primeira pode perder a prioridade da vaga para aqueles que colocaram a instituição como 

primeira opção, posto que em cada etapa o estudante é designado definitivamente para vaga. 

Em virtude disso, o estudante pode manipular sua lista de preferência para garantir o ingresso 

em uma instituição com maior preferência, mesmo não sendo sua primeira escolha em 

decorrência que as alocações são realizadas de acordo com as prioridades das instituições  . 

Como existirão pares que preferem ser combinado de outra forma dentre os pares formados, o 

matching será bloqueado por pares e, consequentemente instável. Apesar de ser possível obter 
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um matching Pareto eficiente é improvável que isso ocorra pelo incentivo ao estudante agir 

estrategicamente. 

 

Fundamentado no incentivo apresentado pelo mecanismo de Boston ao estudante agir de 

forma estratégia, Abdulkadiroglu e Sönmez (2003) propuseram duas soluções à prova de 

estratégia ao problema de alocação escolar: o Gale-Shapley Student Optimal Stable 

Mechanism
8
 e o Top Trading Cycles Mechanism. O primeiro é uma versão modificada do 

mecanismo proposto por Gale e Shapley (1962).  

 

O Top Trading Cycles (TCC) foi inspirado no mecanismo proposto inicialmente por Shapley 

e Scarf (1974) para alocações no mercado de moradia e adaptado para o contexto escolar por 

Abdulkadiroglu e Sönmez (2003).  Neste mecanismo a instituição de maior preferência 

indicada pelo estudante garante a ele prioridade em conseguir a vaga sendo permitido ainda 

que os estudantes troquem de instituição a fim de melhorar sua alocação. Logo, o mecanismo 

opera do seguinte modo: 

 

Etapa 1 (    : Um contador indicando a quantidade de vagas ofertadas por cada instituição 

é estabelecido informando o número de vagas que ainda não foram ocupadas. Cada estudante 

informa sua instituição preferida e a instituição escolhe aqueles que a indicaram com maior 

prioridade. Pelo menos um círculo – uma lista ordenada da preferência do estudante e da 

indicação da instituição (               ), em que o estudante   aponta para a instituição   , 

que por sua vez aponta para o estudante    e assim sucessivamente – é formado, dado que o 

número de estudantes e instituições são finitos e cada estudante e instituição fazem parte de 

pelo menos um círculo. O estudante em um ciclo recebe a vaga para a instituição que indicou 

retirando uma vaga do contador da instituição e aquela que zerar o contador é removida do 

procedimento para a próxima etapa.  

  

Etapa K (    : De forma análoga a primeira etapa, os estudantes que não foram alocados 

repetem o processo com as vagas remanescentes 

 

                                                 
8
 O Gale-Shapley Student Optimal Stable Mechanism interpreta as prioridades das instituições como preferências 

aplicando o Deferred Acceptance Algorithm com o estudante propondo.   Ver Abdulkadiroglu e Sönmez (2003). 



33 

 

O mecanismo é finalizado quando todos os estudantes foram alocados nas vagas disponíveis. 

O Top Trading Cycles, apesar de não ser estável, é à prova de estratégia e Pareto eficiente 

(ABDULKADIROGLU; SÖNMEZ, 2003). O estudante que participa do ciclo na primeira 

etapa é contemplado com a vaga na instituição que ele atribui maior preferência, não sendo 

possível conseguir uma situação melhor que a estabelecida, logo o mecanismo é à prova de 

estratégia, visto que revelar sua verdadeira preferência assegura a melhor alocação possível. O 

estudante que participa do ciclo na segunda etapa conseguirá a vaga na instituição mais 

preferida dentre aquelas que ainda possuem vagas desocupadas, assim, como é possível 

melhorar a alocação do estudante sem piorar a situação de um estudante alocado na primeira 

etapa, o mecanismo é Pareto eficiente. Todavia o mecanismo é instável, pois existirão 

estudantes que não ficaram satisfeitos com instituição designada. 

 

Sobre os modelos e mecanismos apresentados nesta seção, dois pontos importantes precisam 

são destacados. O primeiro se refere ao fato deles terem sido formulados para no contexto da 

admissão centralizada, ou seja, os estudantes submetem a candidatura em uma autoridade 

central, a qual é responsável por organizar e estabelecer as alocações (Na admissão 

descentralizada os estudantes submetem a candidatura diretamente na instituição preterida). E 

o segundo é que nenhum deles há restrição sobre as quantidades de preferências que podem 

ser listadas. 

 

A restrição da quantidade de opções escolhidas pode acarretar na não revelação da preferência 

do estudante. Considerando que as instituições são objetos de consumo e, portanto, apenas os 

estudantes são potenciais agentes estratégicos, a restrição de escolha afeta o comportamento 

do individual.  

 

Na ausência de restrições, ao contrário do mecanismo de Boston, o SOSM e o TCC são à 

prova de estratégia. Quando existe um limite de escolhas, os dois últimos mecanismos 

incentivam os estudantes a manipular suas preferências adaptando o ordenamento das 

instituições aceitáveis – aquelas instituições que o estudante aceitaria ingressar, mesmo que 

não seja a mais preferida – de acordo com a quantidade de restrições. 

 

DEFINIÇÃO 1.2.12 (HAERINGER; KLIJN, 2009): Para o Gale-Shapley Student Optimal 

Mechanism (SOSM) e o Top Trading Cycles (TCC), com restrição de    escolhas:  
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(i) Se um estudante tem no máximo   instituições aceitáveis, então nenhuma outra 

alocação produzirá melhor resultado para o estudante que não envolva revelar sua 

a verdadeira preferência;  

(ii) Se um estudante tem mais de   pares de instituições aceitáveis, então não existe 

melhor alternativa para ele que não envolva adotar uma estratégia que seleciona    

cursos-instituições entre os aceitáveis e classifique-os de acordo com sua 

verdadeira preferência. 

 

Quando uma restrição sobre a quantidade de escolhas é imposta, há um incentivo a estratégias 

do tipo safe choice, isto é, dado o risco de não conseguir ingressar em nenhuma instituição, o 

estudante escolhe a opção que ele tenha mais chances de ser admitido, mesmo que não 

coincida com a verdadeira preferência (CALSAMIGLIA ET AL., 2010). Da mesma forma, há 

uma redução da estabilidade e da eficiência do mecanismo.  Todavia, a restrição estimula o 

estudante a compreender o funcionamento do mecanismo, já que o custo da escolha errada e 

não conseguir ingressar no ensino superior é elevado. 

 

Em síntese, a teoria iniciada por Gale e Shapley (1962) não se restringiu a analises puramente 

teóricas e sem aplicabilidade no mundo real. Observa-se que o algoritmo proposto pelos 

autores foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo e utilizado como base para formulação de 

novos mecanismos de matching como forma de corrigir ineficiências observadas em 

mecanismos utilizados em mercados reais.  

 

Esta seção teve como finalidade mostrar de forma introdutória como a literatura econômica 

aborda o problema de admissão no ensino superior evidenciando os três principais modelos e 

respectivos mecanismos de matching associados a eles. A próxima seção tem como objetivo 

estudar o mercado de admissão no ensino superior brasileiro buscando compreender suas 

características e como a mudança na forma de admissão de descentralizada para centralizada 

pode influenciar nas alocações estudante-instituição e estudante-curso no ensino superior 

brasileiro. 
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2.3 O MERCADO DE ADMISSÃO NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

 

Entre os modelos apresentados na seção anterior, o mercado de admissão brasileiro não se 

enquadra completamente em nenhum deles. No mecanismo descentralizado, como as 

instituições são as responsáveis pela elaboração do próprio processo seletivo, seria possível, 

com algumas ressalvas, considerar que as instituições podem agir como potenciais agentes 

estratégicos na admissão dos estudantes, algo parecido com o observado no College 

Admission Problem, em que estudantes e instituições são agentes estratégicos.  

 

No mecanismo centralizado, como o processo de seleção é organizado de forma externa, as 

instituições perdem a capacidade de influenciar na seleção e são consideradas como objetos 

de consumo para os estudantes, semelhante ao Student Placement Problem e ao School 

Choice Problem, em que, no primeiro, as prioridades são determinadas pela pontuação no 

exame de entrada e, no segundo, por fatores exógenos, por exemplo, uma legislação.  

 

O mercado de admissão no ensino superior brasileiro é composto de um grande número de 

estudantes, os quais demandam as vagas ofertadas nas instituições de ensino superior. Um 

aspecto relevante e que, de certa forma, limita o número de transações é que no sistema 

educacional brasileiro a demanda é pelo par curso-instituição, em que os indivíduos que 

realizaram candidatura para o mesmo par e na mesma modalidade de concorrência disputarão 

as vagas disponibilizadas.  

 

Os estudantes têm preferências sobre os pares de curso-instituição, e estes pares têm 

prioridades definidas de acordo com a ordem decrescente da nota no exame admissional, 

sobre os estudantes. Os estudantes podem ser considerados os únicos potenciais agentes 

estratégicos podendo escolher cursos diferentes em instituições diferentes, enquanto as 

instituições são consideradas como um bem de consumo para os estudantes. Dessa forma, na 

alocação dos estudantes no ensino superior quatro fatores são considerados: as preferências 

dos estudantes, a prioridade da instituição, o número de vagas ofertadas por cada curso e a 

modalidade de concorrência. Assim, o processo de alocação ao ensino superior brasileiro 

pode ser caracterizado da seguinte forma:  

 

i. Um conjunto finito de estudantes               
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ii. Um conjunto finito de pares de curso-instituição            ; 

iii. Um vetor de vagas ofertadas pelos cursos                , tal que     
é o número 

máximo de vagas ofertadas pelo curso-instituição     e     
       na modalidade de 

concorrência  . 

iv. Um vetor de características dos estudantes             , em que    é o vetor de 

características do estudante   . 

v. As preferência dos estudantes           , tal que    é uma relação de preferência 

estrita em relação aos cursos-instituições ; 

vi. Uma lista com a pontuação dos estudantes no exame de entrada              , em que 

        
        

    é o vetor pontuação do estudante   em cada área de conhecimento; 

 

A nota no exame de entrada é o único critério para distribuição das vagas, mas, a legislação 

brasileira, Lei nº 12.711/2012 (―Lei de Cotas‖), tornou obrigatória a destinação de metade das 

vagas para os estudantes que frequentaram o ensino médio em colégios públicos. Desse modo, 

as vagas ofertadas pelos cursos são repartidas para os beneficiários e não beneficiários pela lei 

e cada um deles concorrem pelas vagas de acordo com a política. 

 

Neste cenário, a busca por eficiência na alocação dos estudantes ao ensino superior público, 

com ênfase nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), tem levado à gradual 

substituição do mecanismo de admissão descentralizado – Vestibular e/ou Processo Seletivo 

Seriado – por um mecanismo centralizado – o Sistema de Seleção Unificada (SISU). Esta 

seção tem como proposito estudar as potenciais diferenças entre esses mecanismos tentando 

observar quais as iminentes consequências da mudança da forma de seleção para o matching 

estudante-curso.  

 

2.3.1 O mecanismo Vestibular 

 

No processo de admissão descentralizado a instituição, individualmente, tem autonomia para 

conduzir a organização, o gerenciamento e definição dos critérios e normas que guiarão o 

processo seletivo. Os estudantes devem submeter sua candidatura diretamente na instituição 

seguindo as regras estabelecidas no Edital e arcando com o custo para competir pela vaga. 

Além disso, não existe limitação para a quantidade de candidaturas que o estudante pode 
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realizar, contudo, a coincidência entre os dias das provas, as barreiras geográficas, os altos 

custos e diversos outros motivos impõem uma restrição. 

 

Para quase totalidade das instituições, a pontuação obtida no exame de entrada, o vestibular, 

representa o único critério para o ingresso do estudante na instituição. O vestibular 

tradicional
9
, forma de seleção mais utilizada, avalia o conteúdo das disciplinas lecionadas 

durante o ensino médio e, geralmente, contem questões objetivas e/ou discursivas e mais uma 

redação, ocorrendo anualmente ou semestralmente, em fase única ou em duas fases. 

 

Considerando apenas uma instituição composta por diversos cursos, o processo de alocação 

dos estudantes nos cursos pelo mecanismo Vestibular pode ser analisado, cautelosamente, 

como um mecanismo centralizado, em que o processo seletivo de cada instituição seria feito 

por um mecanismo de matching diferente, ou seja, se, hipoteticamente, existe dez instituições, 

consequentemente, dez mecanismos Vestibular distintos ocorrem simultaneamente. 

 

Neste caso, a instituição funciona como a autoridade central que combina as preferências dos 

estudantes com as prioridades dos cursos. Estes atribuem pontuações diferentes para as áreas 

de conhecimento que o exame vestibular engloba e a seleção ocorre por ordem decrescente de 

desempenho até o preenchimento das q vagas disponibilizadas pelo curso. Em geral, permite-

se o estudante indicar apenas uma opção de curso concorrendo pelas vagas com os demais 

candidatos que indicaram a mesma opção e modalidade de concorrência. Em suma, o 

mecanismo descentralizado Vestibular funcionaria em quatro etapas (GONTIJO, 2008): 

 

Etapa 1 (    : A instituição divulga o Edital do processo seletivo contendo todas as regras 

que orientarão o processo, tais como o valor da inscrição, o número de vagas ofertadas para 

cada curso e modalidade de concorrência, quantas opções de curso o estudante pode indicar, 

os pesos atribuídos ao exame, a nota mínima necessária para o ingresso (nota de corte), os 

critérios de desempate, o período da inscrição, a data do vestibular e qualquer outra 

informação que seja relevante. O Edital é divulgado em média quatro meses antes da data de 

aplicação da prova. 

                                                 
9
 Existem outras modalidades de vestibulares como: o vestibular seriado ou Processo Seletivo Seriado (PSS), em 

que a pontuação final é diluída em avaliações que ocorre em cada uma das três séries do ensino médio; o 

vestibular agendado, o qual permite o estudante escolher a hora e a data que deseja realizar o exame de acordo 

com as opções oferecidas pela instituição. 
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Etapa 2 (    : O estudante realiza a inscrição no vestibular para o curso desejado e efetua o 

pagamento da taxa de inscrição. Alguns dias após o final das inscrições uma lista com a 

concorrência por curso é publicada. 

 

Etapa 3 (    : O estudante faz o exame vestibular e, cerca de dois dias após a realização do 

exame, o gabarito é divulgado. Para as instituições que aplicam o vestibular em duas fases, 

uma lista com os selecionados para a próxima fase é divulgada, em média um mês após a 

aplicação da primeira fase, e os estudantes selecionados são convocados a fazer a segunda 

fase do vestibular. 

 

Etapa 4 (    : O boletim de desempenho e a classificação dos estudantes são divulgados, 

em média quatro meses após a realização do vestibular. Os estudantes classificados dentro do 

limite das vagas são convocados para matrícula e, na existência de desistência, os candidatos 

da lista de espera são convocados um a um para ocupar as vagas remanescentes.  

 

O mecanismo é finalizado quando todas as vagas são preenchidas ou a data limite para a 

finalização do processo seletivo é atingida. Não existe limite para quantos mecanismos de 

matching o estudante pode participar ao mesmo tempo, assim como cursos diferentes podem 

ser escolhidos em cada um dos mecanismos, frisando que aqueles selecionados em duas 

instituições diferentes precisam escolher em qual das duas iria realizar a matrícula
10

. Observa-

se que o mecanismo vestibular pode ser formalizado como o Gale-Shapley Student optimal 

mechanism (SOSM)
11

 com o estudante realizando a candidatura definitiva.  Assim o 

mecanismo vestibular funcionaria da seguinte forma: 

 

Etapa 1 (    : O estudante realiza a candidatura no curso. Os cursos, respeitando a ordem 

de suas prioridades (a pontuação do estudante no vestibular, a nota de corte e a quantidade de 

vagas por modalidade de concorrência), convocam os estudantes classificados e rejeitam 

todas as demais candidaturas. 

 

                                                 
10

 Ver  Lei nº 12.089. 

 
11

 No SOSM cada instituição se constrói associated college admission problem e o matching estável ótimo do 

estudante é obtido utilizando o deferred acceptance algorithm de Gale e Shapley (1962). A modelação do 

mecanismo Vestibular como o SOSM permite inferir quais os possíveis resultados do matching produzido pelo 

mecanismo Vestibular e compará-lo com o mecanismo SISU adiante. 
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Etapa 2 (    : O estudante classificado e convocado aceita ou rejeita a vaga e os cursos que 

tiveram vagas rejeitadas convocam na ordem outros estudantes classificados. 

 

O mecanismo termina quando todas as vagas são preenchidas pelos estudantes classificados 

ou na data limite estabelecida. Na seção anterior foi mostrado que o SOSM é estável, à prova 

de estratégia, mas não é Pareto eficiente, contudo estender estes resultados para o mecanismo 

Vestibular requer destacar algumas características do mecanismo que o difere do SOSM.  

 

No vestibular as informações disponíveis e o tempo que a decisão é tomada – muito antes da 

realização do exame, consequentemente, sem nenhuma informação sobre o seu desempenho e 

nem dos demais candidatos – induz o candidato a elaborar expectativas sobre sua aprovação 

baseado em informações defasadas no tempo, por exemplo, a nota de corte do ano anterior. É 

necessário também que o candidato decida quais e quantos mecanismos são factíveis para a 

sua participação e qual estratégia adotar na preparação para cada um dos exames, bem como 

se deve indicar o mesmo curso em todos os processos seletivos ou, embasados pela nota de 

corte do processo anterior, escolher cursos diferentes. A informação imperfeita propicia um 

ambiente de incentivo ao estudante agir de forma estratégica em busca do beneficio 

individual. 

 

A determinação de uma nota mínima para a classificação no curso implica na possibilidade de 

existência de vagas ociosas. Isto ocorre porque é possível ter situações em que não haja 

candidatos classificados em número suficiente que tenham atingido a pontuação mínima 

determinada pelas notas de corte especifica do curso. Como não é possível trocar de curso 

após o anuncio da sua preferência, se não teve nota suficiente para ingressar no curso 

desejado, mas poderia ter sido selecionado em outro curso de menor nota de corte na mesma 

instituição, o mecanismo vestibular não elimina a inveja justificada e o tem desperdício, 

consequentemente, a alocação é instável e ineficiente.  

 

Supondo que o estudante  , entre os finitos pares de curso disponível no conjunto    para a 

mesma instituição, ordena sua preferência de modo que                  . O 

Vestibular permite que apenas uma opção seja indicada, logo, de acordo com a listagem das 

preferências do estudante   a opção que deveria ser escolhida é        . No entanto, 

observando a nota de corte do processo seletivo passado para    e os demais cursos, o 
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estudante   conjectura que não conseguirá alcançar o desempenho mínimo exigido na última 

seleção para admissão para sua opção preferida, logo, ele pode escolher um curso de menor 

preferência, mas que ele preveja maiores chances de ser aprovado. Frisando que o exame 

vestibular ainda não foi realizado, o estudante forma uma expectativa sobre seu desempenho 

baseado nas suas habilidades ou outros fatores individuais. 

 

Supondo que após a realização do exame e divulgação do resultado, a pontuação do estudante 

  no vestibular fosse muito maior que a nota de corte de   , ou seja, outro estudante  com 

pontuação menor que   foi admitido, como não é possível alterar as escolhas submetidas, o 

mecanismo Vestibular não elimina a inveja justificada. Outra situação que poderia ocorrer 

também é a nota de corte não permitir o preenchimento de todas as vagas no curso   , ou 

seja, existirão vagas ociosas que poderiam ser ocupadas caso fosse possível um ajuste das 

escolhas. Portanto, a restrição, a falta de informações e a impossibilidade de mudar as 

escolhas tornam o matching no mecanismo Vestibular instável, ineficiente e manipulável. 

 

Gontijo (2008) fez boas considerações sobre o mecanismo vestibular em relação a eficiência e 

manipulação. Para autora, a restrição de candidaturas promove o comportamento estratégico 

do estudante que manipula o mecanismo ao omitir sua real preferência de forma a aumentar as 

chances de admissão. Por conseguinte, a alocação torna-se ineficiente, visto que . A solução 

proposta foi aumentar o número de opções, contudo, devido ao grande número de cursos 

ofertados por uma única instituição, Gontijo (2008) sugeriu que o estudante escolha uma área 

de conhecimento e então liste todos os cursos por ordem de preferência.  Assim, utilizando 

como mecanismo o algoritmo de Gale-Shapley, a autora reiterou que não seria mais vantajoso 

para o estudante mentir sobre sua real preferência e, por sua vez, alocações mais eficientes 

seriam obtidas. 

 

Para Abreu e Carvalho (2014), a restrição de escolher apenas um curso equipara os resultados 

encontrados pelo mecanismo do vestibular aos resultados do mecanismo de Boston e do 

SOSM. Os autores apontaram que a despeito das preferências anunciadas – o curso escolhido 

– o vestibular é estável, sob a hipótese de não desperdício, eficiente, porém manipulável. 

Todavia, o matching conquistado quando as preferências não são verdadeiras não pode ser 

considerado estável ou eficiente.  
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As considerações feitas até aqui sobre o mecanismo vestibular também foram ratificadas por 

Carvalho e outros (2014). Os autores avaliaram o mecanismo comparando-o com três 

diferentes mecanismos contrafactuais, o primeiro reduzindo o número de estudantes 

selecionados para segunda fase, o segundo aumentando o número de escolhas de uma para 

duas e o terceiro alterando o tempo da declaração da preferência, concluindo que a 

configuração do vestibular produz um matching instável e passível de manipulação, visto que 

os estudantes têm incentivos a não revelar sua preferência em prol de aumentarem as suas 

chances de ser selecionado. Todavia, os autores realçaram que a mudança do mecanismo para 

um dos mecanismos contrafactuais poderia não ser benéfica para alguns grupos de estudantes 

e cursos, visto que impactaria na probabilidade do sucesso e na utilidade esperada do 

estudante.  

 

O cenário imposto pelo mecanismo para a declaração da preferência exerce forte influencia na 

decisão do estudante e na adoção de um comportamento estratégico no momento da escolha 

do curso. O estudante enfrenta um problema de escolha de portfólio
12

 na decisão, o qual cada 

escolha tem custos e a aprovação é incerta. Estes podem se referir a taxa de inscrição, ao 

esforço empregado na preparação para o exame (gastos com cursos preparatórios), os custo de 

deslocamento para realizar a prova, o custo de oportunidade associado a cada escolha e 

outros.  

 

O custo pode ser considerado como uma nova restrição, pois inibe o estudante de participar de 

todos os processos seletivos desejados trazendo mais um problema de decisão para o 

estudante e para as instituições, uma vez que existirão cursos com vagas ociosas, pois a 

demanda será menor que a oferta. Logo, alguns estudantes preparados e que seriam admitidos 

não realizam a candidatura devido as barreiras temporais e geográficas que o mecanismo não 

é capaz de otimizar. 

 

Por fim, se o par curso-instituição escolhido não representa a verdadeira preferência do 

estudante, o descontentamento com a opção escolhida pode ocasionar sérios problemas 

educacionais, particularmente a evasão e a retenção, o que para as instituições públicas 

acarretam em ônus compartilhados por toda sociedade, pois o recurso público escasso foi 

alocado de forma ineficiente.  

                                                 
12

 Ver Chade, Lewis e Smith (2014). 
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A busca por eficiência na alocação dos estudantes no ensino superior público tem levado à 

gradual substituição do mecanismo de admissão descentralizado – Vestibular – por um 

mecanismo centralizado – o Sistema de Seleção Unificada (SISU). Os mecanismos 

apresentam características diferentes e particulares que irão refletir diretamente no matching 

obtido por cada um deles. 

 

2.3.2 O mecanismo SISU 

 

No mecanismo centralizado a organização, seleção e alocação dos candidatos para ingresso ao 

ensino superior são realizadas através de uma autoridade central, representada por um órgão 

governamental ou uma instituição independente. Os estudantes devem submeter sua 

candidatura a esta central, a qual é responsável pelas alocações.  

 

No Brasil, a central encarregada pelas combinações é o SISU. O Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), instaurado pela Portaria Normativa nº 2 de 26 de janeiro de 2010, é um 

sistema informatizado que permite as instituições públicas participantes ofertarem vagas em 

cursos de graduação. De acordo com a mais recente legislação que regulamenta o SISU, a 

Portaria Normativa nº 21 de 05 de novembro de 2012,  a participação das instituições no 

processo é formalizada por meio da assinatura digital do Termo de Adesão, o qual deve conter 

os cursos
13

 e turnos que serão ofertados, os pesos e notas mínimas para cada uma das provas 

do Enem em relação a cada curso, o número de vagas, as condições de concorrência – 

respeitando a reserva de vagas estabelecidas pela Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 – e 

os documentos para a matrícula dos selecionados.  

 

Gerido pelo Ministério da Educação (MEC), o SISU possui uma única etapa de inscrição, em 

que apenas os estudantes que tenham realizado a última edição do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) podem participar. O exame é igual para todos os candidatos e é composto por 

quatro provas
14

, cada uma com quarenta e cinco questões objetivas de múltipla escolha, e 

                                                 
13

 Os cursos que exigem avaliação de habilidade especifica e os cursos na modalidade de ensino a distância não 

podem ter vagas ofertados por meio do SISU. 

  
14

 Prova I: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação; Prova II: Matemática e suas Tecnologias; Prova 

III: Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Prova IV: Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 
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mais uma redação. As provas são organizadas em dois cadernos com noventa questões e capas 

com quatro cores diferentes. 

 

A inscrição no SISU é gratuita e para participar da seleção o estudante tem apenas o custo 

com a taxa de inscrição do Enem.  No ato da inscrição no SISU, o candidato pode indicar até 

duas opções de curso-instituição, por ordem de preferência, informando por qual modalidade 

de vagas ele deseja concorrer – vagas reservadas de acordo com a Lei n 12.711/2012, ou 

vagas destinadas a outras políticas de ações afirmativas das instituições ou vagas destinadas a 

ampla concorrência – ressaltando que compete ao estudante se certificar dos cumprimentos 

dos requisitos estabelecidos para concorrer às vagas reservadas.  

 

Durante o período em que o sistema estiver aberto, geralmente quatro ou cinco dias, o 

candidato pode alterar infinitas vezes as duas opções escolhidas. A partir do segundo dia, o 

SISU disponibiliza, ao final de cada dia, em caráter informativo, a nota de corte das opções e 

a classificação do candidato naquele momento. Isto possibilita o candidato observar, caso o 

processo terminasse naquele dia, se ele seria selecionado para sua primeira opção e/ou 

segunda opção ou não seria selecionado em nenhuma das duas opções. Ele também pode 

consultar as notas de cortes de todos os outros cursos oferecidos pelo sistema, entretanto, caso 

ele troque novamente suas opções ele não conseguirá ver imediatamente sua classificação 

diante as vagas oferecidas, apenas a nota de corte divulgada anteriormente. Para saber sua 

classificação após a mudança de opção, ele precisa aguardar a nova divulgação das notas de 

cortes. 

 

As escolhas consideradas para a seleção do estudante são aquelas que estiverem indicadas no 

encerramento do período de inscrições. A classificação do estudante ocorre em ordem 

decrescente das notas na opção de vaga para o qual ele se inscreveu, respeitando o limite de 

vagas disponíveis pela instituição, local de oferta, curso, turno e a modalidade de 

concorrência. No sítio eletrônico do SISU, o estudante pode consultar o resultado e os 

selecionados são convocados para realizar a matrícula na instituição escolhida – condicionada 

a apresentação da documentação comprovatória dos requisitos no ato da matrícula. 

 

O candidato cuja nota permita ser classificado nas duas opções indicadas será apenas 

selecionado para primeira opção. Aquele que for classificado apenas na segunda opção e 
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efetuar ou não a matrícula poderá participar da lista de espera. A lista de espera é composta 

pelas vagas remanescentes após as chamadas regulares, em que os estudantes que não forem 

selecionados nas chamadas regulares ou que foram selecionados na segunda opção, durante o 

prazo divulgado no Edital de seleção, poderá manifestar o interesse em participar, observando 

que a lista de espera é restrita a primeira opção de vaga do candidato. O candidato aprovado e 

matriculado na segunda opção e que manifestou interesse em participar da lista de espera, 

caso seja chamado nesta, poderá realizar a matrícula na primeira opção, porém isto implica no 

cancelamento automático da matricula anterior
15

.   

 

Da mesma forma como no mecanismo vestibular, pode-se utilizar o algoritmo de Gale-

Shapley com a instituição propondo e com o estudante propondo para analisar o mecanismo 

SISU. Separando o processo em dois momentos, um antes da declaração da escolha final e um 

após, no primeiro momento, os estudantes aceitam ou rejeitam as vagas ofertadas, 

assemelhando-se ao Gale-Shapley College Optimal Mechanism (COSM) e, no segundo 

momento, os estudantes indicam suas opções e as instituições por ordem de prioridade 

designam as vagas, de forma parecida com o SOSM. Supondo que o sistema permita quatro 

dias de inscrições, supõe-se que o mecanismo funcione do seguinte modo: 

 

Etapa 1 (        : Todos os pares de curso-instituição ofertam vagas para os estudante. 

No primeiro dia de inscrições, o estudante escolhe até duas opções de curso-instituição por 

ordem de preferência.  

 

Etapa 2 (        : No segundo dia de inscrições, o estudante pode consultar no sistema 

sua classificação relativa em cada uma das opções indicadas e também as notas dos últimos 

candidatos selecionado para todos os cursos ofertados pelo sistema. O estudante pode manter 

a opção escolhida na etapa anterior ou modificá-la.   

 

Etapa 3 (        : No terceiro dia de inscrições, as informações sobre a classificação 

relativa e a nota do último selecionado para todos os cursos são atualizadas e o procedimento 

e o estudante pode manter a opção escolhida na etapa anterior ou modificá-la.   

 

                                                 
15

 Ver Apêndice A. 
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Etapa 4 (        : No quarto e último dia de inscrições, as informações sobre a 

classificação relativa e nota de corte de todos os cursos são atualizadas e o estudante deve 

indicar sua escolha final. Os cursos, respeitando a ordem de suas prioridades (a pontuação do 

estudante, a nota de corte e a quantidade de vagas por modalidade de concorrência), 

convocam os estudantes classificados.  

 

O mecanismo é finalizado quando todas as vagas são preenchidas pelos estudantes 

classificado, ou na data limite estabelecida, ressaltando que somente a última escolha 

submetida é considerada para a realização das alocações. No SOSM, o matching é estável, à 

prova de estratégia e eficiente, mas não é Pareto eficiente, para o matching originado pelo 

mecanismo SISU, algumas considerações precisam ser destacadas. 

 

O mecanismo centralizado torna factível um maior número de possibilidades de escolha a um 

custo único. Apesar de impor um limite no número de candidaturas, o mecanismo SISU 

oferece ao estudante informações em quase tempo real para orientá-lo na seleção das 

escolhas
16

.  Isto também acarreta em um potencial problema, visto que pode incentivar a 

candidatura em um curso-instituição por razões estratégicas trazendo consequências 

posteriores a admissão.  

 

O mecanismo SISU se assemelha a um mecanismo de matching dinâmico com informação 

incompleta, em que os participantes, através da atualização das suas indicações, fornecem 

sinalizações uns aos outros permitindo reduzir a incerteza na obtenção do resultado desejado 

(ABREU; CARVALHO, 2014). No matching dinâmico, o agente tem a oportunidade de 

observar seu match em cada período de tempo e, consequentemente, ajustar ou alterar suas 

estratégias (HAERINGER; HALABURDA, 2011). 

 

A possibilidade de mudar o curso escolhido infinitas vezes, inclusive escolher um curso que 

já tenha sido escolhido anteriormente, até o estabelecimento do matching final, torna a 

avaliação do mecanismo bastante complexa, visto que, não é possível saber se a escolha final 

foi feita em função da verdadeira preferência do estudante ou, baseada nas informações 

                                                 
16

 Embora em alguns países o candidato escolha a instituição/curso após o conhecimento do escore no exame 

admissional, o levantamento bibliográfico mostrou que SISU, até o presente momento, é o único mecanismo que 

também informa diariamente a classificação do estudante na opção escolhida e permite a mudança das escolhas 

infinita vezes até a tomada da decisão final.  
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fornecidas pelo mecanismo, o estudante escolheu uma opção com maiores chances de garantir 

a admissão (safe choice).  

 

Supondo que o estudante  , entre os finitos pares de curso e instituição disponível no conjunto  

 , ordena sua preferência de modo que                  . O SISU permite 

que até duas opções sejam indicadas, logo, de acordo com a listagem das preferências do 

estudante  , na primeira etapa a opção indicada seria           , na segunda etapa, caso a 

pontuação obtida pelo Enem não o classifique  em nenhuma das opções e, observando a nota 

de corte dos demais cursos, o estudante   nota que poderia ser aprovado em outra opção 

menos preferida,  por exemplo,           , ou manter sua verdadeira preferência como 

segundo opção,           , ou seja, diante do risco de não ser admitido, o estudante pode 

ser incentivado a não revelar sua verdadeira preferência e realizar uma escolha segura (safe 

choice). Dessa forma, pode-se concluir que o mecanismo SISU não é à prova de estratégia.  

 

De forma semelhante, partindo do pressuposto que o estudante escolhe racionalmente, a 

opção final indicada contaria com os dois cursos que o candidato acredita ter mais chances de 

admissão, desse modo, não seria plausível a existência de um estudante que não tenha sido 

admitido, mas que tenha obtido a pontuação necessária para ser selecionado, naturalmente 

esta consideração só é valida para os grupos que estão concorrendo na mesma modalidade. 

Assim, o mecanismo elimina a inveja justificada e, nas mesmas condições, o não desperdício. 

 

É possível ainda que o estudante convocado para matrícula na segunda opção participe da 

lista de espera da primeira e, caso selecionado, o sistema permite que ele migre para a 

primeira opção, desde que abdique da outra vaga.  O ordenamento das preferências infere que 

o curso escolhido como primeira opção é estritamente preferível ao segundo, assim como 

essas duas opções, diante do conjunto de todas as opções factíveis ou não pela restrição da 

nota de corte do curso, são consideradas preferíveis as demais, logo, o mecanismo SISU é 

estável
17

. 

 

Conhecer o funcionamento do mecanismo SISU é essencial para que as estratégias adotadas 

provoquem resultados com algum grau de estabilidade no curto e no longo prazo, pois as 

                                                 
17

 O mecanismo será estável se para o estudante apenas duas opções de curso-instituição são aceitáveis. Nestes 

termos, nenhuma outra alocação produzirá melhor resultado para o estudante que não envolva revelar a 

verdadeira preferência.  
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decisões tomadas pelo o estudante são cruciais para o estabelecimento das alocações. A 

centralização das admissões aumenta a abrangência do mercado e, simultaneamente, diminui 

os custos tanto para os estudantes, que tem um conjunto maior de possibilidades de escolha a 

um custo fixo, quanto para as instituições, ao tornar o processo seletivo único. Espera-se ainda 

que o mecanismo ajude na redução do número de vagas ociosas em alguns cursos e 

oportunize a mobilidade regional estudantil.  

 

Em relação a mobilidade, Szerman (2015), a partir do cruzamento dos microdados do Censo 

de Educação Superior e do Enem dos ingressantes instituições publicas federais e  estaduais 

entre 2009 a 2013, explorou a variação temporal da adesão das instituições ao SISU. De 

acordo com a autora, a que a adoção do SISU propiciou um aumento da mobilidade entre 

municípios em 3.8 pontos percentuais, entre estados em 1.6 pontos percentuais. Na mesma 

linha, Li (2016), através da base de dados construída com microdados do Enade, Enem, Censo 

Escolar e Censo da Educação Superior para os ingressantes no ensino superior entre 2006 a 

2014 e utilizando a metodologia de Mínimos Quadrados Ordinários, concluiu que o SISU 

eleva a probabilidade do ingressante ser um migrante interestadual em 2.9 pontos percentuais, 

mas reduz a probabilidade dele ser um migrante intraestadual em 3.95 pontos percentuais.  

 

No entanto, Szerman (2015) e Li (2016) constataram em suas amostras que, a adoção do 

mecanismo SISU, eleva a probabilidade de evasão no primeiro ano em 4.5 pontos percentuais. 

O aumento da evasão também foi observado a nível institucional por Almeida e outros (2016) 

na Universidade Federal da Paraíba. Utilizando as metodologias Mahalanobis Matching e 

Propensity Score Matching, os autores testaram a hipótese que na ausência de punição pela 

desistência, o estudante é incentivado a adotar a estratégia safe choice no momento da 

submissão de suas preferências, concluindo que a adoção do SISU pela instituição aumentou a 

taxa de evasão em cerca de 20% após dois anos da entrada na universidade. 

 

Por fim, o Sistema de Seleção Unificada mudou o panorama de admissão nas instituições 

públicas e a adesão ao sistema pelas tem ocorrido de forma gradual. Na primeira edição no 

ano de 2010, 51 instituições participaram do sistema e, em 2016, este número já era de 131 

instituições. Sabe-se que uma das razões para a mudança do descentralizado para o 

mecanismo centralizado é corrigir a ineficiência na alocação dos estudantes ao ensino 
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superior público, nesta perspectiva, é possível afirmar que o matching produzido pelo 

mecanismo SISU é melhor que o matching produzido pelo mecanismo Vestibular? 

 

2.3.3 O mecanismo Vestibular x o mecanismo SISU: Afinal, o SISU produz o melhor 

matching? 

 

O mecanismo Vestibular foi utilizado durante um extensivo período como a única forma de 

ingresso ao ensino superior, as criticas básicas comumente associadas ao vestibular dizem 

respeito a três pilares: os custos, as vagas ociosas geradas pela baixa procura em alguns cursos 

e a baixa possibilidade de mobilidade regional estudantil. Por este ângulo, o mecanismo SISU 

representaria uma alternativa na solução dessas potenciais falhas no estabelecimento do 

matching. 

 

O SISU diminuiu significativamente os custos para a instituição e estudante. Para o primeiro, 

a centralização elimina a responsabilidade de administrar e gerir o processo seletivo, de modo 

análogo, para o segundo, a unificação do exame de ingresso aumenta o conjunto de 

oportunidades a um custo único e fixo, pois reduz os custos envolvidos na preparação para 

vários exames diferentes, o deslocamento para realizá-los e o custo de oportunidade imposto 

pela possível coincidência temporal entre vestibulares também são minimizados.  

 

Há também uma mudança na dinâmica de concorrência por vagas, pois possibilita o acesso 

dos estudantes a instituições que não seria possível utilizando o mecanismo vestibular, 

podendo refletir na diminuição de vagas ociosas em algumas instituições, as quais podem 

ainda se beneficiar pela possibilidade de atrair estudantes melhores qualificados. Neste 

mesmo contexto, o SISU pode incentivar a mobilidade estudantil ao exibir novas 

oportunidades de alocação para o estudante, realçando que, caso o estudante seja admitido em 

uma instituição localizada em uma região diferente, os custos provenientes desta mudança 

serão de responsabilidade do estudante. 

 

Embora no mecanismo SISU o estudante tenha uma maior quantidade de curso-instituição 

para avaliar que o mecanismo Vestibular, em ambos existe uma restrição quanto ao número 

de escolhas, a saber, duas opções no SISU e apenas uma opção no Vestibular. Essa limitação 

incentiva um comportamento estratégico, partindo do pressuposto que o estudante age 
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racionalmente e tem como objetivo principal ingressar na instituição, logo, o estudante 

escolherá cursos que ele acredite que tenha mais chances de ser admitido e que podem não 

representar sua real preferência. Se não existisse restrição, o estudante poderia listar todas as 

opções desejadas e o mecanismo seria à prova de estratégia.  

 

Na subseção anterior foi estabelecido que o mecanismo SISU apresenta dois momentos, em 

que no primeiro funcionaria como o algoritmo de Gale-Shapley com a instituição propondo e 

no segundo momento, na escolha final, como o algoritmo de Gale-Shapley com o estudante 

propondo. A etapa que precede a submissão da decisão final permite o candidato simular 

vários cenários possíveis de alocação, além disso, o sistema atualiza as informações com base 

nos cenários projetados pelos outros participantes, possibilitando o candidato atualizar sua 

estratégia para o momento da decisão final.  

 

Este aspecto do primeiro momento do mecanismo SISU torna a análise muito complexa, 

devido as interações das estratégias dos candidatos, ou seja, qualquer mudança na estratégia 

individual altera a estratégia dos demais participantes do mercado simultaneamente. 

Adicionalmente, o candidato pode adotar uma estratégia para cada opção como forma de 

respostas as informações coletadas no sistema. Apesar de ter mais informações antes da 

escolha final, isto não garante que o estudante será admitido.  

 

O mecanismo Vestibular tem apenas um único momento com traços semelhantes a primeira 

etapa o algoritmo de Gale-Shapley com o estudante propondo. Para a escolha, indicada de 

forma definitiva e sem pode ser modificada, o candidato não sabe quantos outros candidatos 

concorrerão as mesmas vagas, a nota de corte dos cursos e qual será o seu desempenho no 

exame ou o desempenho dos concorrentes. A única informação acessível a ele diz respeito ao 

processo seletivo passado, assim sendo, o candidato, guiado pela expectativa de admissão, 

dado o seu esforço de preparação para o vestibular, nas habilidades não observadas e outros 

fatores que sejam relevantes para o seu desempenho, ordena sua lista de preferência por 

cursos para cada instituição. A expectativa esperada por cada curso-instituição inclui a 

probabilidade de ser admitido no mesmo curso, mas em outra instituição, de ser aprovado na 

instituição, porém em outro curso e a probabilidade de não ser admitido em nenhuma das 

escolhas preferidas pelo candidato.  
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O tempo e as informações disponíveis no momento da declaração da preferência consistem na 

principal e mais importante diferença entre os mecanismos Vestibular e o SISU repercutindo 

na estratégia adotada pelo estudante para a escolha e, por conseguinte, na qualidade do 

matching estabelecido. Então, é possível afirmar que o matching do SISU é mais manipulável 

que o matching do Vestibular? 

 

Em ambos os mecanismos, a escolha final do curso ocorre em um ambiente de incerteza e 

com informação incompleta, pois, mesmo que o mecanismo SISU ofereça mais informações 

para a elaboração da estratégia, nenhuma garantia é dada sobre a admissão. Para estabelecer 

uma comparação entre a vulnerabilidade de dois mecanismos em relação ao matching 

estudante-curso, e adaptando a formalização de Pathak e Sönmez (2013), define-se que:  

 

DEFINIÇÃO 1.3.1 (PATHAK; SÖNMEZ, 2013): Um mecanismo   é tão vulnerável a 

manipulação quanto o mecanismo  , se qualquer matching que é vulnerável sob o mecanismo 

  é também vulnerável sob  , e é mais manipulável, se em adição existe pelo menos um 

matching que é vulnerável sob  , mas não é sob  . 

 

Dessa forma, é possível afirmar que o mecanismo Vestibular é tão vulnerável a manipulação 

quanto o mecanismo SISU, se qualquer alocação que é vulnerável sob o mecanismo SISU, 

também é manipulável sob o mecanismo Vestibular, porém, ainda não é possível estabelecer 

se existe e qual é o mecanismo mais vulnerável a manipulação. Pathak e Sönmez (2013) 

estudaram o Gale-Shapley Student optimal mechanism (SOSM) variando o número de 

possibilidade de indicações, tal que     é a versão restrita do algoritmo, em que apenas   

opções podem ser indicadas. Os autores fizeram a seguinte proposição:  

 

PROPOSIÇÃO 1.3.1 (PATHAK; SÖNMEZ, 2013): Seja       e supondo que existe 

pelo menos   pares de curso-instituição possíveis de serem escolhidos. Então     é mais 

manipulável que    . 

 

Assim, uma forma de comparar a vulnerabilidade dos mecanismos à manipulação é através da 

quantidade de candidaturas que podem ser realizadas sob cada mecanismo. No mecanismo 

SISU até dois pares de curso-instituição podem ser indicadas e no mecanismo Vestibular 

apenas um par pode ser escolhido, logo, dada a proposição 1.3.1, conclui-se que o mecanismo 
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SISU é menos manipulável que o mecanismo Vestibular. Na mesma lógica, aumentar o 

número de opções tornaria o mecanismo SISU cada vez menos manipulável. 

 

Teoricamente, um mecanismo à prova de estratégia representa uma característica ideal para 

garantia da qualidade do matching, todavia, nos mercados reais, onde existe um grande 

número de participantes e interações, implantar um mecanismo que seja totalmente à prova de 

estratégica pode ser uma tarefa quase impossível e muito custosa. No caso do mercado 

brasileiro, o atual desenho do mecanismo já apresenta complicações e limitações tecnológicas 

que com a expansão do número de opções acarretaria em surgimento de novo problemas 

operacionais, porém este trabalho não busca avaliar esta problemática.  

 

A restrição no numero de opções refletem ainda na estabilidade e eficiência do mecanismo. 

Sobre a estabilidade, na subseção anterior foi argumentado que o mecanismo Vestibular seria 

instável, assim como o mecanismo SISU, exceto se a restrição for igual ao número de opções 

que o estudante considera aceitável. A comparação entre os mecanismos com relação a 

estabilidade precisa considerar que um mecanismo é descentralizado e o outro centralizado, o 

alcance de alternativas com a centralização é superior, à vista disso, um análise a nível 

institucional pode oferecer respostas mais apuradas, mas, diante da estrutura que os 

mecanismos impõe o mercado, espera-se que o mecanismo SISU seja mais estável (ou menos 

instável) que o mecanismo Vestibular. A mesma análise realizada para estabilidade pode ser 

estendida para a eficiência. 

 

De modo geral, decisões estrategicamente tomadas e que não representam a verdadeira 

preferência do estudante acarretam na alocação ineficiente do recurso, pois após o ingresso o 

descontentamento com a escolha pode afetar a permanência e conclusão do curso. Assim, 

embora os argumentos teóricos conduza a afirmação que o mecanismo SISU seja mais 

eficiente (ou menos ineficiente) que o mecanismo Vestibular, a ratificação com evidencias 

empíricas seria o ideal. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mercado de admissão ao ensino superior é composto pelo lado da demanda por estudantes e 

pelo lado da oferta pelas instituições, trata-se de um mercado de matching, em que não basta o 
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estudante desejar ingressar na instituição é necessário que ele seja admitido. A problemática 

que concerne este mercado é o descasamento entre a oferta e a demanda, visto que as vagas 

ofertadas pelas instituições não serão suficiente para atender toda a demanda dos estudantes. 

Diante disso, o desafio é encontrar um mecanismo de matching que forme pares de estudante-

instituição com algum critério de justiça e eficiência. 

 

O mercado de admissão no ensino superior público brasileiro tem passado por uma gradual 

substituição do mecanismo de admissão descentralizado, Vestibular, para um mecanismo de 

admissão centralizado, SISU.  Diante do tamanho do mercado e da quantidade de indivíduos 

afetados por esta mudança de mecanismo, é essencial discutir quais as possíveis implicações 

para a obtenção do matching.  

 

Assim, este ensaio teve como objetivo apresentar uma discussão teórica sobre o mercado de 

admissão no ensino superior aplicado ao caso brasileiro. Especificamente, foi discutido o 

mecanismo Vestibular e o mecanismo SISU fazendo inferências sobre os matchings 

produzidos por cada um deles em relação a três aspectos: estabilidade, eficiência e 

manipulabilidade.   

 

O aporte teórico utilizado para analisar o mercado de admissão brasileiro foi exposto na 

segunda seção com a apresentação dos três modelos básicos – o College Admission, Student 

Placement e o School Choice – empregues para examinar o problema de admissão no ensino 

superior. Apesar de ambientados distintamente e com as instituições assumindo papéis 

diferentes, os modelos têm como objetivo comum determinar um matching estudante-

instituição que produzam alocações estáveis, Pareto eficiente e à prova de estratégia.  

 

A solução para o College Admission Problem dada por Gale e Shapley (1962), o Deferred 

Acceptance Algorithm, foi adaptado e utilizado como pilar para novos mecanismos propostos 

com o objetivo de corrigir problemas de alocações causadas por mecanismos reais praticados, 

como o Gale-Shapley Student Optimal Mechanism (SOSM) proposto por Balinski e Sonmez 

(1999) no Student Placement. Na mesma linha Abdulkadiroglu e Sonmez (2003), no School 

Choice, também partindo de análises reais propuseram o Top Trading Cycles Mechanism e o 

Gale-Shapley Student Optimal Stable Mechanism. 
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Na terceira seção, alicerçado pelo Gale-Shapley Student Optimal Mechanism (SOSM), os 

mecanismos Vestibular e SISU foram analisados de forma particular e em seguida 

comparativamente. Considerando apenas os aspectos teóricos, espera-se que o mecanismo 

SISU apresente mais estabilidade (ou menos instabilidade), mais eficiência (ou menos 

ineficiência) e menos manipulabilidade que o mecanismo Vestibular. Estas conclusões tem 

relação direta com a centralização e o número de opções que podem ser escolhidas pelo 

mecanismo SISU. 

 

A adoção de um mecanismo centralizado retira das instituições a responsabilidade de elaborar 

e conduzir o seu próprio processo seletivo. A unificação da admissão promove o aumento da 

densidade do mercado e a redução da congestão tornando as alocações mais dinâmicas e 

beneficiando todos os dois lados participantes dos mercados. Os custos monetários e de 

oportunidade são drasticamente reduzidos pela centralização estimulando a dinâmica de 

concorrência, pois tornam factíveis escolhas antes não possíveis ora pelos custos elevados, ora 

pelas barreiras geográficas.  

 

Os ganhos econômicos para o mercado de admissão brasileiro trazidos pela adoção do 

mecanismo SISU são inegáveis, contudo, a configuração do sistema, as informações 

disponibilizadas e a vulnerabilidade à manipulação por parte do estudante podem acarretar no 

surgimento de novas problemáticas associadas, principalmente, a escolhas que não 

representam a verdadeira preferência do estudante, pois o descontentamento com a opção 

escolhida pode ocasionar, por exemplo, um preocupante problema na educação: a evasão 

estudantil.  

 

A elaboração de um mecanismo completamente à prova de estratégia é impraticável no 

mundo real, neste sentido, um dos desafios é encontrar formas de coibir que decisões 

estratégicas tomadas pelos estudantes afetem o matching e tornem as alocações instáveis e 

ineficientes. Um aumento no número de opções escolhidas torna o mecanismo menos 

vulnerável à manipulação, todavia, a operacionalização do sistema não comportaria o 

estudante a listar todos os cursos-instituições presentes no sistema. Neste sentido, um 

perspectivo trabalho futuro deve almejar encontrar um número ótimo, ou que se aproxime do 

ótimo, de opções de escolha simulando o mecanismo SISU, deve-se ainda avaliar 
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empiricamente as implicações sobre o perfil da demanda dos cursos observando os impactos 

no ambiente institucional. 

 

Por fim, este ensaio pretende contribuir com a literatura sobre o mercado de admissão no 

ensino superior promovendo a discussão aplicada a realidade do mercado de admissão 

brasileiro. Ademais, trabalhos futuros deverão continuar estudando o SISU testando 

empiricamente a qualidade do matching produzido pelo mecanismo.  
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3 ENSAIO 2: NOTA DE ENTRADA, DESEMPENHO ACADÊMICO E EVASÃO: 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA    

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado de admissão ao ensino superior tem como uma das principais problemáticas o fato 

do número de vagas ofertadas não ser suficientes para atender toda demanda. No ensino 

superior público o problema ganha um aspecto adicional, pois como não há cobrança de um 

valor monetário pela vaga ocupada e os custos são compartilhados também por aqueles que 

não tiveram acesso, garantir que os recursos estão sendo alocados de forma eficiente é 

essencial. 

 

Uma das principais características do processo de seleção das IES públicas são as altas taxas 

de concorrência por vagas – sobretudo para os cursos considerados de alto prestigio, os quais 

são creditados elevados retornos no mercado de trabalho – e a periodicidade do ingresso – 

geralmente duas entradas anuais – o que, considerando que os candidatos têm como objetivo 

final a admissão, implica em um elevado custo de oportunidade para o estudante, visto que o 

processo de admissão nas instituições é longo, com admissão incerta e que exige um esforço 

de preparação por parte dele.   

 

No Brasil, o escore obtido no exame admissional é o critério de acesso ao ensino superior, 

independente do mecanismo de seleção, Vestibular ou Sistema de Seleção Unificada (SISU), 

adotado. A concorrência é dada por curso e pela modalidade de vagas (ampla concorrência ou 

reserva de vagas), em que são selecionados aqueles que tiverem notas superiores ao ponto de 

corte de acordo com o número de vagas oferecidas. A escolha do curso pelo candidato ocorre 

antes do ingresso, podendo diferir nos mecanismos em relação ao conhecimento sobre a sua 

pontuação e outras informações que auxiliam na decisão final.  

 

A nota de entrada desempenha um papel central podendo influenciar diretamente nas escolhas 

do curso e instituição do estudante, aliada as características individuais, background familiar, 

habilidades prévias, experiências e expectativas de retorno da escolha realizada, servindo 

também de primeiro sinalizador para o estudante sobre sua habilidade. Após o ingresso, as 
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expectativas anteriormente formadas podem ser traduzidas em metas e no comprometimento 

do estudante em concluir a graduação, em que a integração com o ambiente acadêmico – 

corpo docente, discente, funcionários – tem a capacidade de influenciar sobre o 

comprometimento do estudante em superar as adversidades no processo para a conclusão 

(TINTO, 1975).  

 

Altonji e outros (2012) destaca que as escolhas ao longo do ciclo escolar são sequenciais, 

dinâmicas e realizadas em um ambiente de incerteza em relação aos resultados finais. O 

individuo possui habilidades cognitivas, sociais, acadêmicas, dentre outras (possivelmente 

multidimensionais) e preferências desconhecidas que são a fonte de suas incertezas. Através 

do ambiente que ele está inserido e das experiências adquiridas, o individuo consegue 

aprender sobre sua habilidade e preferências adaptando suas escolhas para correspondê-las.  

 

No ambiente universitário esse processo de conhecimento pode ser representado pelas 

informações recebidas através da interação entre os pares e do desempenho acadêmico, o que 

possibilita o estudante reajustar suas expectativas e escolhas, podendo implicar em uma 

mudança de curso, instituição ou até mesmo a desistência de obter o diploma. Da perspectiva 

da gestão, tanto da política pública, quanto da instituição, o resultado desse processo 

evidencia uma alocação ineficiente dos recursos da educação superior, pois a finalidade do 

investimento não foi atingida. Neste contexto, as expectativas não realizadas e a 

incompatibilidade entre habilidades do individuo e as requeridas pelo curso escolhido são 

fatores que podem contribuir para o fenômeno da evasão no ensino superior. 

 

De acordo com os dados do Censo da Educação Superior 2015, no Brasil, 16% dos alunos 

matriculados em IES públicas federais estavam desvinculados do curso e 12% estavam com a 

matrícula trancada. A evasão é um fenômeno multidimensional complexo que pode se referir 

aos estudantes que abandonaram o curso e/ou instituição e nunca concluíram nenhuma 

graduação, ou aos estudantes que concluíram a graduação em outro curso e/ou instituição 

(TINTO, 1975)
18

. A complexidade remete a subjetividade do comportamento do individuo, o 

qual além de variar ao longo do tempo decorrente do ambiente e situações, não pode ser 

generalizado para todos. 

                                                 
18

A evasão é categorizada em: micro (evasão do curso), meso (evasão da instituição) e macro (evasão do 

sistema). 
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Assim, na tomada de decisão de evadir ou não, a escolha do curso equivocada, a falta de 

identificação, a dificuldade em acompanha-lo ou, de modo geral, a não realização das 

expectativas são fatores ponderados para essa decisão. A esse despeito, a literatura nacional é 

relativamente escassa, sobretudo trabalhos que sejam abordam o processo de atualização das 

informações disponíveis para a escolha do curso e instituição pré e pós ingresso no ensino 

superior. Considerando que as informações são atualizadas através da nota de entrada e o 

desempenho acadêmico, a relação entre estas variáveis podem fornecer uma explicação 

alternativa para entender a evasão.  

 

Arcidiacono (2004) ressalta que a relação entre o desempenho acadêmico e a decisão de 

concluir o curso evidenciando como o conhecimento sobre sua própria habilidade e as 

informações recebidas através das notas ao longo da graduação afetam as escolhas do curso 

do individuo. Para o autor, aqueles estudantes que têm desempenho abaixo do esperado são 

mais propensos a abandonar o curso ou mudar para um menos exigente, enquanto aqueles que 

têm desempenho acima do conjecturado são mais propensos a continuar no mesmo curso ou 

migrar para um mais desafiador.  

 

Stinebrickner e Stinebrickner (2012, 2014a, 2014b) também comentam sobre o papel do 

desempenho acadêmico como sinalizador da habilidade do estudante, destacando como as 

novas informações adquiridas após o ingresso, e consequente atualização feita pelos 

estudantes sobre suas habilidades, interferem nos objetivos e metas traçados e influenciam na 

decisão de continuar ou abandonar o curso. De forma correlata,  Bond e outros al. (2016) 

estuda o comportamento das escolhas do estudante quando existe um choque positivo ou 

negativo de informação e como isto interfere nas preferências e expectativas anteriormente 

formadas.  

 

Sobre a relação entre o escore no exame admissional e a evasão, Sampaio e outros (2011), 

analisando dados institucionais de uma universidade federal brasileira, observaram que existe 

uma relação negativa entre a nota de entrada e evasão, todavia, a adição de efeitos fixos por 

curso inverte esta relação de tal forma que os evadidos podem ser, em média, os melhores 

alunos. Estudos que relacionam o escore de entrada (ou o desempenho no ensino médio) e 

evasão foram realizados também por Murtaught e outros (1999), Montmarquette e outros 

(2001)  e Sampaio e Arends-Kuenning (2012). 
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Diante do exposto, este ensaio tem como problema de pesquisa a seguinte questão: Dadas 

suas escolhas e preferências, ao apreender sobre as suas habilidades pós ingresso na 

universidade, o estudante mantém sua escolha inicial ou atualiza alterando-as?  

 

Considerando o desempenho no exame de admissional como um previsor da habilidade do 

estudante pré-ingresso, o desempenho acadêmico como um previsor da habilidade do 

estudante pós-ingresso e a continuidade ou não no curso como um previsor de uma escolha 

ótima do estudante, este ensaio tem como objetivo geral analisar a relação entre as 

informações do estudante, pré e pós ingresso, e a atualização de sua escolha de 

curso/instituição, dada pela nota de entrada, desempenho acadêmico e a evasão. 

 

Os objetivos específicos deste ensaio são: verificar se a nota de entrada do estudante fornece 

informações de uma escolha ótima (ou seja, se suas preferencias, expectativa e habilidade tem 

matching com o curso escolhido); verificar se a atualização da habilidade (desempenho 

acadêmico) garante a manutenção de sua escolha inicial; em ambos os casos controlando por 

fatores socioeconômicos. A hipótese investigada é que o estudante realiza a escolha do curso 

com informação imperfeita sobre sua habilidade e, após o ingresso, ao atualizar o 

conhecimento sobre suas habilidades, o estudante que constata que tem habilidades abaixo da 

média exigida no curso, tem maior probabilidade de abandoná-lo.  

 

As análises empíricas utilizam microdados com informações socioeconômicas e acadêmicas 

dos estudantes ingressantes em cursos de progressão linear na Universidade Federal da Bahia 

nos anos de 2011, 2012 e 2013. O modelo Probit será aplicado para estimar a probabilidade 

de o estudante evadir até o segundo ano após o ingresso, tendo como proxy de habilidade pré-

ingresso a nota de entrada padronizada por curso e ano e como proxy de habilidade pós-

ingresso o desempenho acadêmico no primeiro semestre também padronizado por curso e 

ano.  

 

Este ensaio está organizado em seis seções, além desta introdução. Na segunda seção, 

apresenta-se uma breve revisão da literatura sobre as escolhas, incertezas e evasão no ensino 

superior, ressaltando como os estudantes tomam decisões antes do ingresso e como estas 

impactam nas decisões pós o ingresso. Na terceira seção, o processo seletivo na Universidade 

Federal da Bahia será discutido evidenciando as mudanças recentes. Na quarta seção, os 



59 

 

dados e a metodologia serão apresentados. Na quinta seção, os resultados encontrados pelas 

estimações serão analisados. E, por fim, na ultima seção, as considerações finais. 

 

3.2 ESCOLHAS, INCERTEZA, HABILIDADE E EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR: 

UMA BREVE REVISÃO DA LITERATURA 

 

A tomada de decisões na economia envolve a comparação dos custos e benefícios marginais 

associados a cada opção de escolha disponível. Manski (2004) destaca que a modulação do 

comportamento humano através das escolhas observáveis tem como um dos grandes 

limitantes o fato do mesmo comportamento observável servir para responder hipóteses 

diferentes, por isso é necessário que uma hipótese forte que prevaleça sobre as demais seja 

estabelecida. A hipótese prevalecente é a da racionalidade do individuo, o que implica em, 

diante de um conjunto de opções disponíveis, o individuo é capaz de ordenar suas 

preferências (completa e transitiva) de modo a maximizar o bem estar individual. 

 

A decisão de ingressar no ensino superior, sobre a perspectiva da Teoria do Capital Humano 

(TCH), representa uma decisão de investimento, realizada pelo indivíduo racional apenas se a 

diferença entre fluxo de retornos do investimento e os custos superar o valor presente de 

ganhos monetário sem que haja a necessidade de obter um diploma. A veracidade dessa 

afirmação implica que o valor presente dos benefícios excedem os custos do investimento, ou 

seja, o investimento é ótimo. Contudo, os custos e benefícios diferem para cada individuo e 

este nem sempre tem informação completa sobre o quantitativo desses custos e benefícios. 

Fatores como a restrição de crédito e a informação incompleta não são evidenciados no 

modelo clássico da educação como uma decisão de investimento e são motivos para explicar 

tanto o não ingresso, quanto a não conclusão (OREOPOULOS; PETRONIJEVIC, 2013). 

 

A informação incompleta e qualquer outro aspecto financeiro adicional torna o ingresso ao 

ensino superior um investimento de risco com payoff incerto. De acordo com Oreopoulos e 

Petronijevic (2013), a decisão de ingressar no ensino superior não deve ser estudada como 

uma escolha que acontece em único período, mas como uma decisão sequencial que se 

modifica à medida que novas informações são disponibilizadas ao individuo. 
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Bishop (2006) resume as decisões dos indivíduos em obter escolaridade em quatro: quantos 

anos estudar, o que estudar, quanto esforço dedicar ao aprendizado e se devem auxiliar ou não 

o aprendizado dos colegas. O modelo de Bishop – explicado através das funções de 

aprendizagem, ganhos da aprendizagem e custo do esforço – fornece explicações sobre como 

os incentivos, a motivação e o comportamento do individuo afeta os resultados educacionais 

individuais e coletivos, influenciando também na eficiência das instituições.  

 

De forma resumida, o modelo de Bishop conclui que o capital humano acumulado no término 

do ciclo educacional tem relação direta com a qualidade da educação recebida, o esforço do 

estudante individual e o esforço dos pares. O presente é preferível ao futuro, neste sentido, a 

decisão de investir em educação ocorre quando se é esperado um valor presente líquido 

positivo, ou seja, espera-se que os ganhos no final da etapa educacional sejam superiores ao 

custo esperado (análise custo e benefício). E o esforço do estudante é determinado pelo 

beneficio ou recompensa que pode ser adquirido, em que variantes como a qualidade da 

instituição, do curso, dos docentes, dos discentes dentre outros exercem influencia sobre ele
19

. 

 

A forma como o ingresso no ensino superior brasileiro acontece – os estudantes são 

submetidos a um exame avaliativo, em que os melhores candidatos são classificados de 

acordo com as vagas do curso escolhido e a modalidade de concorrência – coloca o esforço do 

estudante em se preparar para o exame como um dos grandes determinantes da seleção capaz 

de modificar as preferências e, consequentemente, as escolhas de curso e instituição. A 

pontuação obtida no exame admissional pode ser vista como um primeiro sinalizador para o 

estudante sobre sua habilidade permitindo também compará-la com aqueles que fizeram 

escolhas iguais a ele
20

. 

 

Em geral, a escolha do curso de graduação envolve diversos fatores em que não existe opção 

certa ou errada. Alguns autores indicam a influência dos pais e outras variáveis 

socioeconômicas como os principais determinantes dessa decisão, enquanto outros autores 

                                                 
19

 O modelo formalizado pode ser visto em Bishop (2006). 

 
20

 As considerações realizadas nesta seção tem referência o processo seletivo realizado através do vestibular, em 

que o estudante realiza a escolha do curso antes de realizar o exame admissional. Situação diferente na seleção 

através do Sistema de Seleção Unificada, no qual a escolha ocorre em um ambiente dinâmico trazendo novas 

implicações para o processo decisório. 
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creditam ao retorno esperado da profissão o principal papel na escolha do curso da graduação 

(BERGER, 1988).  A escolha de curso ocorre em um ambiente cercado de incertezas, em que 

a estrutura do mercado de admissão no ensino superior, o mecanismo de seleção utilizado
21

 e, 

sobretudo a limitação na quantidade de opções que podem ser escolhidas, reflete na decisão 

final tomada. 

 

Sobre as restrições de escolha, Calsamiglia e outros (2010) destaca como isto influencia na 

estratégia adotada pelo estudante em revelar ou não sua preferência, uma vez que supõe-se a 

racionalidade do individuo, o estudante equaciona suas opções e as ordenas, de acordo com a 

factibilidade de cada uma delas, podendo ou não ser equivalentes a suas preferências. De 

forma semelhante a teoria do consumidor, assume-se que nas mesmas condições (o conjunto 

de cursos disponíveis), o curso escolhido seria o mesmo. 

 

Entretanto, não existe um modelo pronto único que possibilite prever qual curso o individuo 

escolherá baseado apenas nas suas características observadas, pois existem componentes 

essenciais para essa escolha, tais como: habilidades e preferências, que não são observadas 

diretamente. Supõe-se que o individuo utiliza todas as informações disponíveis para realizar a 

escolha formando expectativas e projeções sobre fatores que ele não tem conhecimento, em 

que o objetivo final sempre é a admissão, assim, as preferências são organizadas de acordo 

com este objetivo, dessa forma, as escolhas e preferências nem sempre coincidem.  

 

Os estudantes ingressam no ensino superior com características individuais, background 

familiar, habilidades e experiências distintas entre si e, de acordo com esses fatores, criam 

expectativas sobre o curso ou instituição.  Após o ingresso, as expectativas anteriormente 

formadas podem ser traduzidas em metas e no comprometimento do estudante em concluir a 

graduação, em que a integração com o ambiente acadêmico – corpo docente, discente, 

funcionários – tem a capacidade de determinar o quão forte o comprometimento do estudante 

conseguirá superar as adversidades no processo para a conclusão (TINTO, 1975).  

 

No trabalho seminal de Manski (1989), a educação superior é tratada como um experimento 

que pode ou não acarretar na diplomação. Esse experimento é iniciado com o ingresso do 

                                                 
21

 Para uma discussão sobre os modelos teóricos e mecanismos de admissão no ensino superior ver Sönmez e 

Ünver (2008). 



62 

 

estudante na universidade, em que duas condições são requeridas para a conclusão: o 

estudante deve ser aprovado nas disciplinas obrigatórias e deve acreditar que é valido persistir 

diante das dificuldades inerentes ao processo educacional. As informações recebidas por 

fatores endógenos e exógenos possibilita ao estudante avaliar se a decisão tomada, em relação 

ao curso ou a instituição, foi correta atualizando suas expectativas e escolhas. Dessa forma, 

uma das razões para a evasão advém das novas informações recebidas após o ingresso.  

 

A habilidade conhecida através do desempenho no exame admissional é um sinalizador sobre 

a escolha feita em termos de acompanhamento e aptidões do curso relativo aos demais 

concorrentes. Venti e Wise (1982) destacam que a nota de entrada  pode ser pensada como um 

provedor de informação para o estudante e instituição que os ajuda a realizar escolhas 

próximas do ótimo. Os autores propuseram um modelo combinando as preferências dos 

estudantes pelas instituições com as decisões de admissão universitária para estimar o papel 

do exame admissional — destaca-se que embora o Scholastic Aptitude Test - SAT (exame 

admissional americano) represente uma restrição para o ingresso nas universidades 

americanas, este não é o único determinante para o ingresso nesse contexto — nas 

oportunidades educacionais.  

 

Altonji e outros (2012) ressalta o caráter dinâmico das escolhas no ambiente escolar, em que o 

individuo vai conhecendo sobre suas preferências e habilidades através das situações e 

experiências vividas refletindo na manutenção ou modificação das escolhas previamente 

realizadas. De acordo com o autor, as informações e decisões relevantes para o estudante 

antes do ingresso na universidade podem ser representadas por um vetor Ω, o qual inclui 

desempenho na educação básica, tipo de escola, realização de curso preparatório e 

background familiar. O estudante possui habilidade α (cognitivas, acadêmicas, sociais) e 

preferências   desconhecidas por ele, o que torna o processo decisório cercado de incertezas 

em relação aos resultados de cada opção. 

 

Essas variáveis são conhecidas pelo individuo através do ambiente (familiar, escolar, de 

trabalho), relacionamento com os pares e experiências possibilitando atualizar as escolhas 

como uma regra de Bayes. No contexto do ensino superior, as informações atualizadas acerca 

da habilidade (desempenho acadêmico) podem acarretar em uma mudança de curso, 

instituição ou até na desistência de obter o diploma.  
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Montmarquette e outros (2001) exploram a relação entre a nota de entrada, desempenho 

acadêmico através de dados longitudinais de uma universidade canadense utilizando como 

estratégia empírica um modelo Probit bivariado com seleção amostral. O modelo estimado 

tem dois períodos: no primeiro período, observa-se como a nota de entrada (padronizada por 

curso) influencia na decisão de evadir no primeiro semestre e, no segundo período, observa-se 

como o desempenho acadêmico no primeiro semestre influencia na decisão dos estudantes 

que persistiram no primeiro evadir no segundo semestre.  

 

Os autores concluíram que a nota de entrada e a evasão tem relação positiva, ou seja, os 

estudantes com nota de entrada mais alta apresenta maior probabilidade de evadir no primeiro 

semestre, o que pode ser atribuída à estratégia do estudante em concorrer a vagas com 

estudantes menos preparados garantindo a admissão. E que o desempenho no primeiro 

semestre é um fator chave para a persistência na graduação, além disso, variáveis do ambiente 

acadêmico como o tamanho da turma exercem forte influencia na continuação dos estudos. 

 

Altonji e outros (2012) apresenta uma revisão da literatura teórica e empírica para 

compreender a demanda por educação superior e os retornos das diferentes áreas de 

conhecimento no mercado de trabalho, evidenciando também a dificuldade em encontrar uma 

estratégia econométrica para estimar um modelo de escolhas sequenciais. Os autores apontam 

que grande parte dos trabalhos utilizam o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

como metodologia para estimar a escolha do curso e os retornos da educação, porém as 

estimativas podem apresentar viés de seleção que podem ser reduzido escolhendo boas 

variáveis de controle.  

 

Uma estratégia alternativa indicada pelos autores é a utilização de Regressão Descontinua 

explorando a existência de uma nota de corte, ou nota mínima, para o ingresso. Contudo, é 

ressaltado que as escolhas educacionais são sequencias tornando diferentes os retornos ex ante 

e ex post a dependente das escolhas e do tempo que elas são feitas. Por exemplo, o parâmetro 

estimado em relação a concluir um determinado curso utilizando a nota de ingresso pode ser 

diferente do parâmetro estimado utilizando as notas após o segundo ano de curso. Em 

conclusão, Altonji e outros (2012) diz que as escolhas no ambiente escolar e no ambiente de 

trabalho trazem consequências distintas para cada estudante, mesmo que eles tenham 

características similares. 
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Arcidiacono (2004), buscando estimar o retorno monetário e as diferenças de habilidade entre 

os cursos, propôs um modelo estrutural dinâmico sobre a escolha da instituição e curso 

condicional as expectativas sobre os resultados futuros da carreira. No modelo simplificado, o 

individuo tem três períodos de decisões. No primeiro período, o individuo escolhe entre 

ingressar no ensino superior ou no mercado de trabalho. Aqueles que escolherem continuar 

estudando recebem novas informações sobre sua habilidade através do desempenho 

acadêmico e adequação no curso escolhido. No segundo período, o estudante escolhe 

novamente entre continuar estudando ou ingressar no mercado de trabalho, recebendo novas 

informações
22

. E, no terceiro período, após a graduação, o individuo ingressa no mercado de 

trabalho. 

 

Utilizando a pontuação do SAT, em matemática e português e classificação no ensino médio 

como medidas da habilidade observável antes do ingresso do estudante, a nota media no SAT 

como medida da qualidade da instituição (captando o efeito dos pares) e o desempenho 

acadêmico do estudante como habilidade pós-ingresso, Arcidiacono (2004) estima uma 

função de log-verossimilhança concluindo que o conhecimento sobre a habilidade 

desempenha um importante papel na manutenção ou mudança do curso escolhido.  

 

Para o autor, os estudantes com desempenho mais baixo são mais propensos a abandonar o 

curso ou mudar para um menos exigente, enquanto aqueles que têm desempenho acima do 

conjecturado são mais propensos a continuar no mesmo curso ou migrar para um mais 

desafiador. As preferências variam de acordo com a habilidade existindo uma tendência para 

indivíduos de habilidades semelhantes escolherem o mesmo curso ou área de conhecimento. 

 

Zafar (2011), através de dados em painel de uma turma de estudantes da Universidade de 

Northwestern, analisa como esses universitários formam expectativas sobre os resultados 

associados à escolha de cada curso. Para tanto, ele estimou um modelo de escolha do curso 

com as informações dos estudantes no primeiro ano de ingresso na universidade e observou 

como as expectativas desses mesmos estudantes mudaram um ano depois.  O autor encontrou 

que a mudança de expectativa é semelhante a um modelo de aprendizado bayesiano e 

                                                 
22

 A decisão entre continuar estudando ou ingressar no mercado de trabalho, pode ser adaptada como a decisão 

entre continuar no curso ou evadir. Neste sentido, o desempenho acadêmico semestral funcionaria como 

sinalizador para o individuo da sua habilidade e ao final de cada semestre, o estudante ponderaria essa 

informação escolhendo se matricular no próximo semestre ou evadir. 
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responde as novas informações sobre o curso escolhido pelo estudante e os demais cursos, 

mudanças nos gostos pessoais, habilidades e a qualidade do match. Assim, a mudança de 

curso é comum na universidade e para poder compreender como o estudante forma 

expectativas sobre o curso é necessário observá-lo nos estágios iniciais da educação básica.  

 

Stinebrickner e Stinebrickner (2012, 2014a, 2014b) também evidenciam o papel do 

desempenho acadêmico como sinalizador da habilidade influenciando nas decisões de 

prosseguir no curso. Os autores ressaltam a dificuldade em realizar estudos sobre as decisões 

do estudante tomada ao longo da graduação, sobretudo a decisão de evadir, a falta de dados, 

pois as informações dos estudantes (características pessoais, renda, background familiar) são 

coletadas apenas no ingresso (aplicação de questionário), assim, ao longo da graduação, não 

se tem conhecimento de possíveis mudanças nessas características que podem acarretar na 

evasão.  

 

Neste sentido, os artigos dos autores são complementares e utilizam a mesma base de dados 

produzida através da pesquisa Berea Panel Study, conduzida pelos autores com dois grupos 

de ingressantes em 2000 e 2011 na faculdade de Berea localizada em Kentucky, Estados 

Unidos. Os estudantes foram entrevistados sobre suas expectativas aproximadamente doze 

vezes por ano iniciando no primeiro ano de ingresso e a ultima entrevista acontecendo logo 

após a graduação. A combinação dos dados da pesquisa com os dados administrativos 

fornecidos pela instituição compõe a base de dados final. 

 

Em Stinebrickner e Stinebrickner (2012), o foco é dado a como estudantes de baixa renda 

formam expectativas sobre a habilidade acadêmica examinando como o aprendizado sobre a 

habilidade e outros fatores afetam a decisão de evadir. Os autores comparam as expectativas 

em relação ao desempenho acadêmico (Grade point average – GPA) com o desempenho 

realizado, utilizando as informações dos estudantes coletadas no questionário aplicado
23

. 

 

Os entrantes foram observados no primeiro ano na universidade, pois é quando a instituição 

apresenta maior taxa de evasão. A estratégia empírica foi a estimação de um modelo estrutural 

(MQO e verossimilhança), no qual assume-se a hipótese – nomeada pelos autores de hipótese 

                                                 
23

 A questão pede que o estudante indique um intervalo de notas (GPA) que ele espera obter no primeiro e no 

segundo semestre, baseado na resposta dada na questão anterior sobre as horas indicadas de dedicação aos 

estudos. 
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de expectativas racionais – que a expectativa do estudante sobre o seu desempenho será igual 

em média aos indivíduos semelhantes a ele e a incerteza sobre o desempenho corresponde a 

variação do desempenho real dos indivíduos semelhantes. Os autores concluíram que o 

estudante atualiza suas expectativas ao final do semestre levando em consideração as 

expectativas iniciais e as apreendidas ao longo do período e que isto tem grande influencia na 

decisão de evadir. 

 

De forma complementar ao trabalho apresentado de 2012, em Stinebrickner e Stinebrickner 

(2014a) um modelo dinâmico de decisão de evasão é estimado utilizando a mesma base de 

dados, em que a cada semestre o estudante decide, com base na informação recebida através 

do desempenho, se permanece ou evade do curso. Os autores examinaram a importância do 

desempenho acadêmico comparando a probabilidade de evadir em diferentes cenários 

contrafactuais: 1) as expectativas dos estudantes sobre o seu desempenho são confirmadas; 2) 

a nota mínima para reprovação nas disciplinas é eliminada; 3) os retornos da educação não 

dependem do desempenho e 4) o aproveitamento do ambiente acadêmico independe do 

desempenho. 

 

Os resultados encontrados pelas simulações indicam que estudantes com baixo desempenho 

tendem a abandonar o curso, principalmente no segundo e terceiro semestre, após a metade do 

curso, o desempenho acadêmico deixa ser um bom determinante para evasão.  Ademais, a 

evasão que acontece nos primeiros semestres, do ponto de vista do uso ineficiente do recurso 

público escasso, é melhor para a sociedade que a evasão que ocorre no final 

(STINEBRICKNER; STINEBRICKNER, 2014A).  

 

Por fim, Stinebrickner e Stinebrickner (2014b) com os mesmos dados dos trabalhos 

anteriores, exploram comparativamente as expectativas dos ingressantes dos cursos da área de 

exatas considerando que a graduação do estudante é resultado de um processo de aprendizado. 

Os cursos que compõe essa área tem um número menor de concluintes incentivando os 

autores a buscarem compreender os motivos para isso, para tanto, primeiro é verificada a 

probabilidade do individuo escolher um curso dessa área e depois a probabilidade de concluí-

lo.  
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As expectativas e informações sobre a própria habilidade e a exigida pelo curso no momento 

do ingresso são importantes para a decisão do estudante tanto pelo curso, quanto pela 

conclusão. Uma das causas para a baixa taxa de graduação é associada ao desempenho 

acadêmico abaixo do projetado pelo estudante, uma sugestão para incentivar a persistência e 

também para atrair mais demanda para essa área é ofertar disciplinas de preparação antes do 

ingresso na universidade, possivelmente na educação básica. 

 

Bond e outros (2016) analisam o comportamento das escolhas dos estudantes quando ocorre 

choques de informações, representado pela divulgação do resultado do SAT (exame de 

admissão utilizado como um dos critérios para o ingresso no ensino superior americano). Os 

estudantes realizam suas escolhas antes de saber seu desempenho no exame e, de acordo com 

o choque, positivo ou negativo, recebido, eles podem ser incentivados a modificarem ou 

ajustarem essas escolhas.  

 

Utilizando os dados dos estudantes que fizeram o SAT entre 2007 e 2009 e como estratégia 

empírica o método de diferenças em diferenças, os autores pontuaram que observar as 

decisões antes e após o choque de informação permite inferir se as escolhas são feitas com 

base nas expectativas formadas em relação ao curso/instituição ou na pontuação obtida pelo 

exame, possibilitando encontrar novas evidências sobre como as preferências são formadas e 

o motivo pelo qual o mismatch ocorre. Os autores concluíram que os estudantes enviam suas 

candidaturas para um conjunto de instituições ―seguras‖ independente do resultado no SAT, 

porém a escolha final é baseada na probabilidade de admissão.  

 

Arcidiacono e outros (2016) estimam um modelo dinâmico sobre a decisão de ingressar no 

ensino superior, a escolha do curso e escolhas relativas ao mercado de trabalho. De forma 

resumida, os autores observaram a importância da informação sobre a habilidade acadêmica 

nas decisões do estudante no ensino superior através da simulação de um contrafactual em 

que o individuo tem informação perfeita sobre sua habilidade antes do ingresso, concluindo 

que as taxas de conclusão aumentam quando a informação é completa. 

 

De modo geral, a evasão é um fenômeno multidimensional complexo que pode se referir aos 

estudantes que abandonaram o curso (micro evasão), a instituição (meso evasão) ou nunca 

concluíram nenhuma graduação (macro evasão). A literatura aponta que a decisão de evadir 
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está relacionada com diversos outros fatores, além do mismatch entre a habilidade do 

estudante e do curso, como o background familiar, a renda, o ingresso antecipado no mercado 

de trabalho, a migração e outros.   

 

Grande parte dos trabalhos sobre evasão tem como principais proposta investigar os 

determinantes da evasão traçando o perfil dos indivíduos que são mais propensos a não 

concluir o curso, ou comparar os evadidos com os não evadidos em termos de características 

individuais, ou analisar a sobrevivência do estudante na instituição (tempo da evasão), ou 

visualizar as implicações da evasão para o sistema educacional de forma abrangente
24

.  

 

Na literatura nacional, Guimarães e outros (2010), através de um modelo econométrico de 

probabilidade bivariada, estimam os determinantes do ingresso e da evasão em uma 

universidade federal brasileira. O modelo consiste em duas equações simultâneas, em que na 

primeira todos os inscritos no processo seletivo foram considerados, a fim de identificar quais 

características socioeconômicas aumentam as chances desses serem admitidos e, na segunda, 

os fatores que determinam a evasão daqueles que ingressaram foram analisados. Os principais 

resultados encontrados foram que gênero, idade e estado civil interferem na probabilidade de 

ser admitido e de evadir e a nota de entrada e renda familiar tem correlação positiva com a 

evasão. Sobre este último aspecto a justificativa oferecida pelos autores é que os estudantes 

mais habilidosos e com renda alta que reconhecem que o curso escolhido não atendem suas 

preferências tem menor custo implícito e maiores chances de uma nova admissão. 

 

Sampaio e outros (2011), analisando dados institucionais de uma universidade federal 

brasileira e estimação de um modelo Probit, observaram que existe uma relação negativa entre 

a nota de entrada e evasão, todavia, a adição de efeitos fixos por curso inverte esta relação de 

tal forma que os evadidos podem ser, em média, os melhores alunos. Os autores também 

observaram que a educação dos pais não tem relação com a probabilidade de evasão nos 

primeiros anos após o ingresso e os estudantes com renda mais alta são mais propensos a 

evadir, resultado diferente dos observados na literatura internacional. Eles entenderam que 

isso ocorre devido a pais mais educados compreenderam e apoiarem a decisão do filho em 

buscar uma carreira que acomode sua preferência, visto que a opção escolhida não reflete sua 

                                                 
24

 Entre os modelos teóricos geralmente referenciados em estudos sobre a evasão destacam-se o modelo de 

integração estudante-instituição de Tinto (1975) e o adaptado da literatura do turnover (rotatividade) no mercado 

de trabalho proposto por Bean (1980). 
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verdadeira preferência, da mesma forma, a renda familiar maior possibilita o custeio de uma 

nova tentativa. 

 

No que tange a este ultimo ponto, Sampaio e outros (2011) argumentaram que, supondo dois 

estudantes com características socioeconômicas idênticas ingressantes no mesmo curso e que 

não estão satisfeito com a escolha, caso o estudante considere o desempenho no exame um 

indicador de sua capacidade de obter êxito em um novo processo seletivo, a nota de entrada 

mais alta pode favorecer a evasão. O estudante com escore mais baixo antes de tomar a 

decisão de evadir consideraria a probabilidade de conseguir ingressar em um novo curso e, 

neste sentido, seria plausível esperar que a nota de entrada mais baixa incentive o estudante a 

persistir no curso.  

 

Utilizando dados da mesma instituição do artigo anterior, porém adotando como metodologia 

o modelo de risco proporcional de Cox e regressão quantílica censurada, Sampaio e Arends-

Kuenning (2012) ratificaram os resultados encontrados por Sampaio e outros  (2011). A 

correlação positiva entre a nota de entrada é atribuída a alta probabilidade dos estudantes com 

bom desempenho no exame de entrada conseguirem ser aceito em um novo curso repetindo o 

processo seletivo no ano seguinte. Entre as propostas para diminuir as taxas de evasão e, por 

conseguinte, diminuir os custos para os estudantes e o desperdício dos recursos, Sampaio e 

Arends-Kuenning (2012) sugerem a flexibilização da grade curricular e possibilidade de 

mudar de curso após o ingresso de forma menos burocrática.  

 

Silva (2013) analisa os determinantes da evasão em uma instituição de ensino superior 

privada através de um modelo de duration (modelo de Cox) com acompanhamento dos 

ingressantes por oito semestres. Os resultados encontrados indicam que as taxas de evasão são 

maiores nos primeiros semestres, sobretudo na passagem do primeiro para o segundo 

semestre, e tendem a decrescer ao longo do tempo. Sobre as variáveis, a reprovação, 

inadimplência, aumento do valor da mensalidade, idade e o gênero feminino aumentam as 

chances de evasão e, inversamente, a renda e beneficiários do ProUni diminui a propensão a 

evadir. 

 

Bonaldo e Pereira (2016) também analisando a evasão no ensino superior privado busca 

investigar os principais fatores responsáveis pelo abandono do curso sem conclusão. Dois 
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grupos formados pelos estudantes evadidos e os não evadidos são formados de modo a 

compará-los em relação as suas características socioeconômicas. Para tanto, aplicou-se um 

modelo de regressão logística concluindo que a idade, mudança no estado civil e a 

participação no ProUni ou Fies são importantes determinantes para a evasão. 

 

Esta seção teve como objetivo discutir alguns trabalhos que abordam as escolhas, incertezas, 

habilidade e evasão no ensino superior. De modo geral, no ensino superior público brasileiro 

não há da cobrança de um valor monetário pela ocupação da vaga (matrícula), os custos de 

manutenção são compartilhados por toda sociedade inclusive aqueles que nunca ingressaram. 

Em termos econômicos, trata-se de um recurso escasso que deve ser alocado da forma mais 

eficiente possível. 

 

O desejo de ingressar não é suficiente para garantir o acesso no ensino superior, os candidatos 

são submetidos a um processo seletivo avaliativo, no qual são classificados e selecionados em 

ordem decrescente de desempenho no exame admissional considerado o curso escolhido e as 

vagas ofertadas. Ressalta-se que a seleção apresenta altas taxas de concorrência por vagas, 

sobretudo nos cursos considerados de alto prestigio – por exemplo, medicina, direito e 

engenharias –, em que alguns cursos ofertam até duas entradas anuais, podendo a seleção 

ocorrer em dois processos seletivos semestrais distintos ou em único processo com os 

entrantes de melhor desempenho entrando no primeiro semestre e os demais no segundo. 

 

A decisão de ingressar no ensino superior pode ser analisada como uma decisão de 

investimento com retornos incertos e de longo prazo. A escolha tanto de ingressar em uma 

universidade, quanto sobre o curso de graduação são resultado da comparação dos custos e 

benefícios associados a cada opção disponível. Dada a forma como o ingresso no ensino 

superior ocorre, um questionamento pertinente refere-se aos motivos que acarretam na 

desistência ou mudança de curso/instituição pelo estudante ainda no inicio da graduação. 

 

Assumindo a racionalidade do individuo, este ensaio interpreta a evasão como resultado das 

novas informações recebida pelo estudante após o ingresso acerca da própria habilidade e da 

exigida pelo curso, permitindo-o avaliar suas escolhas mantendo-as ou modificando-as, para 

que atenda suas preferências maximizando seu bem estar individual. Neste sentido, a hipótese 

investigada é que o estudante realiza a escolha do curso com informação imperfeita sobre sua 
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habilidade e, após o ingresso, ao atualizar o conhecimento sobre suas habilidades, o estudante 

que constata que tem habilidades abaixo da média exigida no curso, tem maior probabilidade 

de abandoná-lo. 

 

3.3 O SISTEMA DE SELEÇÃO PARA O INGRESSO NA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA 

 

A forma de seleção para o ingresso nos cursos de progressão linear (CPL)
25

 da Universidade 

Federal da Bahia ocorria através de processo seletivo próprio (mecanismo descentralizado 

vestibular), em que as alocações dos estudantes nas vagas oferecidas pelos cursos eram  

geridas pela própria instituição através da aplicação de um exame avaliativo próprio, o 

vestibular. 

 

O vestibular ocorria em duas fases. A primeira fase tinha caráter eliminatório e a avaliação era 

igual para todas as áreas de conhecimento abrangendo o conteúdo das disciplinas estudadas 

durante o ensino médio, agrupadas em provas de português, matemática, ciências humanas e 

ciências naturais, diferindo nos pesos dado as provas a depender da área de conhecimento. O 

candidato ausente, com nota zero em algumas das provas ou nota abaixo do ponto de corte era 

eliminado do processo seletivo. 

 

O ponto de corte é o limite mínimo de desempenho obtido pelo candidato determinado 

estatisticamente em função da média aritmética e do desvio padrão dos escores obtidos em 

cada uma das provas já ponderados em função da área do curso escolhido, considerando os 

candidatos que concorrem ao mesmo curso e mesma modalidade de concorrência e que não 

tenham sido eliminados por ausência ou zero. A quantidade máxima de pontos possíveis de 

atingir na primeira fase do vestibular era de 12.000 pontos com o ponto de corte variando 

entre 5.000 e 5.500 pontos, o que na escala de nota entre 0 a 10 equivale a 4 e 4,5, 

                                                 
25

 A Universidade Federal da Bahia oferece vagas em três modalidades de cursos: 1) Curso de Progressão Linear 

(CPL) – os cursos tradicionalmente ofertados podendo ser licenciatura, bacharelado ou de formação profissional, 

em que o currículo acadêmico para obtenção do diploma já está pré-estabelecido para cada curso; 2) Curso 

Superior de Tecnologia (CST) – cursos com duração media de três anos letivos para formar profissionais 

especializados em determinadas áreas em consonância com a legislação federal especifica; 3) Bacharelado 

Interdisciplinar (BI) – cursos de graduação com formação geral humanística, cientifica e artística com duração 

mínima de seis semestres letivos ou 2400 horas de aula, os quais versam em quatro grande áreas de 

conhecimento com currículo acadêmico flexível.  
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aproximadamente. Para a segunda fase eram convocados os candidatos acima do ponto de 

corte respeitando a concorrência máxima de três candidatos para cada vaga oferecida pelo 

curso na modalidade de concorrência.  

 

Na segunda fase, de caráter classificatório, constava de avaliações especificas comuns aos 

candidatos de cada área de conhecimento ou curso e mais Redação. O conteúdo abordado 

considerava os componentes curriculares mais relevantes para a área do curso e de forma mais 

complexa e abrangente que a primeira fase. Os estudantes eram classificados conforme a 

quantidade de vagas do curso escolhido e o desempenho obtido na primeira e segunda fase, 

apenas eliminado o candidato ausente ou com nota zero em qualquer prova. Os demais 

candidatos classificados poderiam ser convocados, caso não selecionado na primeira 

convocação, em outras convocações sucessivas até o preenchimento total das vagas.  

 

Para o processo seletivo do ano letivo de 2013, a Resolução 01/2012 estabeleceu a 

substituição da prova da primeira fase aplicada aos candidatos aos cursos de progressão linear 

pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
26

 2012, mantendo a segunda fase inalterada. 

A Redação aplicada pelo Enem foi desconsiderada prevalecendo a redação aplicada pela 

UFBA na segunda fase. A nota final do candidato era calculada pelo somatório dos escores 

padronizados obtidos em cada uma das provas multiplicado pelos pesos atribuídos a cada uma 

das provas do Enem
27

.  O ponto de corte para a convocação para a segunda fase era calculado 

da mesma forma, eliminando os candidatos com pontuação abaixo de um desvio padrão da 

média aritmética dos escores dos demais candidatos concorrendo ao mesmo curso e reserva de 

vagas.  

 

                                                 
26

 O Enem utiliza a metodologia Teoria Resposta ao Item (TRI) como base de correção e pontuação do exame e, 

de acordo com o INEP (2012), esta metodologia permite comparar os resultados de anos diferentes, visto que a 

TRI é baseada em uma escala métrica, tal como escalas de temperatura e peso, que possibilita ordenar os 

estudantes de acordo com seu nível de proficiência. Uma característica importante da pontuação calculada por 

essa metodologia é que mesmo que o estudante consiga acertar todas as questões da prova dificilmente ele 

conseguirá obter a nota máxima, uma vez que a nota no exame não refletir o desempenho individual do estudante 

e sim sua posição comparada a todos os outros candidatos na escala de proficiência. 

 

27
 Planejado e operacionalizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), a avaliação 

realizada pelo Enem consiste em quatro provas (Prova I: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação; 

Prova II: Matemática e suas Tecnologias; Prova III: Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Prova IV: Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias) com questões objetivas de múltipla escolha, e mais uma redação organizadas 

em dois cadernos com noventa questões aplicados em dias diferentes.  
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Até 2013, o candidato ao ingresso nos cursos de progressão linear na UFBA escolhia um 

único curso no momento da inscrição no processo seletivo sem possibilidade de alterar essa 

escolha ao longo do processo, em que a única informação sobre as chances de ser admitido 

era fornecida pela concorrência e a pontuação obtida pelos selecionados no processo seletivo 

anterior. Assim, o candidato realizava uma projeção baseada no seu esforço de preparação 

para o exame seletivo, habilidades não observadas e outros fatores que interfiram no seu 

desempenho.  

 

Para o ingresso a partir de 2014, a UFBA passou adotar o Sistema de Seleção Unificada 

(SISU)
28

 como mecanismo de seleção e, por conseguinte, a pontuação obtida no Enem tornou-

se o critério único para o ingresso
29

.  A adoção do SISU extinguiu o vestibular em duas fases 

até então utilizado, o candidato só é eliminado do processo seletivo se obtiver pontuação 

inferior a 200 pontos, na escola de 0 a 1000 pontos, na Redação. Ademais, a classificação do 

estudante ocorre em ordem decrescente do escore na opção de vaga para o qual ele se 

inscreveu, respeitando o limite de vagas disponíveis pela instituição, local de oferta, curso, 

turno e a modalidade de concorrência (cotista ou não cotista).  

 

As mudanças provocadas pelo SISU na admissão vão além do formato do exame admissional. 

A forma como as decisões e as preferências de curso são expressas diferem em relação na 

seleção realizada através do vestibular e podem acarretar no matching estudante-curso. No 

Vestibular, o estudante tomava suas decisões baseadas nas informações do último processo 

seletivo, em que as expectativas sobre a admissão eram formadas com base no desempenho 

dos estudantes que participaram no ano anterior (concorrência, ponto de corte e outros) e que 

poderia não se repetir no ano seguinte. 

 

No SISU, as decisões são tomadas em um ambiente de menor incerteza informacional, visto 

que o estudante realiza suas escolhas baseado no seu desempenho e consegue prever quais são 

suas chances de aprovação no curso indicado e com possibilidades de trocar sua opção infinita 

vezes até o momento da submissão da escolha final. 

                                                 
28

 O SISU é um sistema informatizado gerido pelo MEC, que durante o prazo em que as inscrições estiverem 

abertas, geralmente quatro ou cinco dias, permite ao candidato escolher até duas opções de curso e instituição, 

por ordem de preferência e alterá-las infinitas vezes até o encerramento do sistema. Ao final de cada dia é 

informada a nota de corte do curso selecionado, proporcionando uma referência para o monitoramento das 

opções e tomada da decisão final. 

 
29

 Exceto os cursos de Belas Artes, Música e Teatro que exigem também Prova de Habilidade Específica. 
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A adoção do SISU em detrimento do vestibular busca tornar a alocação dos estudantes no 

ensino superior mais eficiente, todavia, o risco de ser deixado de fora da universidade, pode 

incentivar ao estudante não revelar sua verdadeira, pois na hipótese do curso preferido do 

estudante não ser factivel em razão da restrição imposta por sua pontuação no Enem, o 

estudante pode escolher um curso no qual suas chances de admissão são maiores dado o seu 

escore. Como essa escolha não representa a real preferência do estudante, após o ingresso, 

existe grandes chances do abandono do curso antes de sua conclusão. Assim, o possível 

comportamento estratégico do individuo na submissão das preferências favorecido pelo SISU 

inclui um novo componente dinamico dificil de ser mensurado observando apenas os dados.  

 

O fato da habilidade (nota no ENEM) ser revelada ao estudante antes da escolha do curso 

torna ainda mais difícil compreender como a escolha do curso está sendo feita. Certamente a 

nota de entrada exerce um grande peso para esta decisão, contudo, após o ingresso na 

universidade, a decisão do estudante de abandonar ou mudar de curso estaria pouco 

relacionada com as informações recebidas sobre a sua habilidade acadêmica. A justificativa 

para isto apoia-se na hipótese que a evasão propiciada pelo SISU advém dos incentivos do 

próprio sistema para o candidato manipular suas preferências ainda antes do ingresso, 

principalmente, por não existir nenhuma punição em relação a isso, por exemplo, não permitir 

a candidatura no ano seguinte para os desistentes. 

 

Todavia, não significa que na seleção através do vestibular a escolha do curso não possa 

acontecer por motivos estratégicos, a grande diferença é que a escolha é realizada sem o 

estudante conhecer sua habilidade. Logo, caso o estudante escolha um determinado curso que 

não representa sua preferência, mas, devido as informações do processo seletivo anterior, ele 

acredite que tem maior probabilidade de ser aprovado, um bom desempenho no exame 

admissional pode servir de sinalizador para que ele tente o ingresso no curso de real 

preferência no processo seletivo seguinte. 
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3.4 DADOS, METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÃO DO MODELO 

 

3.4.1 Dados 

 

Os dados acadêmicos da Universidade Federal da Bahia foram extraídos do Sistema 

acadêmico (SIAC) pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), autorizados 

pela Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD). A base de dados é composta por 

todos os estudantes matriculados nos Cursos de Progressão Linear (CPL) em 2011, 2012, 

2013. 

 

Foram desconsiderados os ingressantes nos cursos de Bacharelado Interdisciplinar, Superior 

em Tecnologia, os que tiveram a vaga cancelada no semestre de ingresso em decorrência da 

Lei nº 12.089 e os que tiveram como forma de saída qualquer outra situação – recusa de 

matrícula, falecimento, graduação, matrícula cancelada – nos quatro primeiros semestres após 

o ingresso, exceto os casos de forma de saída por desistência de curso, mudança de curso e 

transferência de instituição.  As observações com missing na nota de entrada também foram 

excluídas. O Quadro 1 apresenta o número de observações que compõe a amostra por ano de 

ingresso e área de conhecimento. 

 

Quadro 1 - Número de observações por área de conhecimento e ano 

Área de conhecimento 
Ano 

Total 
2011 2012 2013 

I- Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia 1.301 1.312 1.184 3.797 

II- Ciências Biológicas e Profissões da Saúde 1.338 1.327 988 3.653 

III- Filosofia e Ciências Humanas 1.731 1.515 1.260 4.506 

IV- Letras 332 239 182 753 

V- Artes 243 192 146 581 

Total 4.945 4.585 3.760 13.290 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

Embora a literatura aponte que as decisões tomadas no ensino superior tenham caráter 

dinâmico, sequencial e à medida que as novas informações são aprendidas as escolhas são 

atualizadas simultaneamente, isto não pode ser generalizado para o ensino superior público 

brasileiro. Conforme ressaltado anteriormente, não há cobrança monetária direta pelas vagas 

ocupadas nas IES públicas, assim, o estudante que constata que não tem as habilidades 

requeridas pelo curso nem sempre reage às novas informações imediatamente. 
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Diante disso, o estudante pode continuar ocupando formalmente a vaga até que ele consiga ser 

admitido em outro curso ou instituição de sua preferência. Por esse motivo, optou-se por 

analisar a evasão que ocorre até os quatro semestres após o ingresso, sendo considerados 

como evadidos os estudantes que tiveram como forma de saída: desistência do curso, 

mudança de curso e transferência de instituição em relação aos demais estudantes 

matriculados regularmente no período. A Tabela 1 mostra o percentual de evadidos por ano e 

área de conhecimento.  

 

Tabela 1 - Taxa de evasão por ano e área de conhecimento  

Área de conhecimento 
Ano 

Total 
2011 2012 2013 

I- Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia 4,87% 5,52% 6,14% 5,49% 

II- Ciências Biológicas e Profissões da Saúde 3,35% 4,34% 4,61% 4,05% 

III- Filosofia e Ciências Humanas 5,33% 6,54% 5,83% 5,88% 

IV- Letras 7,63% 5,93% 7,69% 7,11% 

V – Artes 3,41% 4,57% 5,16% 4,22% 

Total 4,73% 5,50% 5,67% 5,26% 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

Observa-se que a taxa de evasão apresenta um aumento ao longo do período considerado: em 

2011 foi de 4,73%; em 2012 5,5%; e em 2013 5,67%. Em relação às áreas de conhecimento, 

de modo geral, a área IV-Letras tem um percentual de evasão maior, enquanto a área II- 

Ciências Biológicas e Profissões da Saúde tem percentual de evasão menor para todos os 

anos. 

 

A nota de entrada, proxy da habilidade  do estudante pré-ingresso,  representa a pontuação 

obtida no exame admissional padronizada por curso e período de ingresso. Isto possibilita 

observar o desempenho dos estudantes do mesmo curso e também compará-los com 

estudantes de cursos diferentes. 

 

O desempenho acadêmico no primeiro semestre, proxy da habilidade pós-ingresso, também 

foi padronizada por curso e período de ingresso. O desempenho médio foi calculado como 

uma média simples das notas obtidas nas disciplinas cursadas no primeiro semestre, nas quais 

o estudante tenha obtido como resultado os conceitos aprovado ou reprovado. Na UFBA, a 

nota mínima para obter o conceito aprovado na disciplina é de cinco pontos. 

 

Utiliza-se o desempenho no primeiro semestre devido às disciplinas cursadas pelos entrantes 

serem as iguais para os ingressantes no mesmo curso – exceto para aqueles oriundos de outra 
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instituição ou formados que consigam aproveitar a disciplina, caso já tenha sido cursada 

previamente – diferentemente nos demais semestres, em que o estudante tem mais 

flexibilidade na escolha das disciplinas a serem cursadas.  

 
Tabela 2 - Taxa de evasão, nota de entrada e desempenho acadêmico por ano 

Ano Evasão 

Nota de 

entrada 

(Bruta)  

Nota de 

entrada 

Nota de 

entrada 

(Padronizada) 

Desempenho 

Acadêmico 

Desempenho 

Acadêmico 

(Padronizado) 

2011 

Evadidos 13234.1 5.51 0.24 4.39 -0.61 

Não evadidos 13186.6 5.50 -0.01 6.24 0.30 

Total 13231.83 5.51 0 6.15 0 

2012 

Evadidos 13132.79 5.47 0.35 3.53 -0.89 

Não evadidos 13078.9 5.45 -0.02 6.15 0.05 

Total 13081.86 5.45 0 6.0 0 

2013 

Evadidos 13792.46 5.75 0.28 3.92 -0.88 

Não evadidos 13762.65 5.73 -0.01 6.25 0.05 

Total 13764.34 5.73 0 6.12 0 

Total 

Evadidos 13354.22 5.56 0.29 3.94 -0.79 

Não evadidos 13332.03 5.55 -0.02 6.21 0.04 

Total 13333.2 5.55 0 6.10 0 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

A Tabela 2 reporta a média da nota de entrada bruta (forma como a pontuação é apresentada 

no boletim de desempenho do candidato), a média da nota de entrada na escala 0 a 10 e a 

média do desempenho acadêmico do primeiro semestre por ano dos evadidos e não evadidos, 

assim como a nota de entrada e o desempenho acadêmico padronizado por curso e ano.  

 

Observa-se, para todos os anos, que os estudantes que abandonaram o curso apresentaram 

nota de entrada maior comparado aos que não evadiram. Sobre a média do desempenho 

acadêmico no primeiro semestre, nota-se que os estudantes que evadiram têm desempenho 

acadêmico menor que os que não evadiram e para os últimos a média é bastante próxima ao 

desempenho acadêmico médio do ano. A Tabela 3 apresenta a média da nota de entrada e do 

desempenho acadêmico por faixa de escore. 
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Tabela 3 - Média da nota de entrada e desempenho acadêmico por faixa de escore, evasão e ano 

Faixas 

nota de 

entrada 

Taxa 

evasão 
Evasão 

2011 2012 2013 

Nota de 

Entrada 

Desempenho 

Acadêmico 

Nota de 

Entrada 

Desempenho 

Acadêmico 

Nota de 

Entrada 

Desempenho 

Acadêmico 

Acima 

75% 
5,05% 

Evadidos 6,78 5,01 6,71 4,51 6,77 4,98 

Não evadidos 6,72 7,18 6,75 7,34 6,82 7,52 

Total 6,73 7,10 6,74 7,18 6,82 7,38 

75%-

50% 
5,56% 

Evadidos 5,68 3,85 5,59 3,13 5,90 3,44 

Não evadidos 5,66 6,24 5,58 6,28 5,93 6,37 

Total 5,67 6,12 5,58 6,11 5,92 6,18 

50%-

25% 
5,5% 

Evadidos 5,08 3,87 5,0 3,29 5,38 3,43 

Não evadidos 5,10 5,85 5,0 5,58 5,37 5,63 

Total 5,09 5,74 5,0 5,45 5,37 5,51 

Abaixo 

25% 
4,9% 

Evadidos 4,61 5,0 4,52 3,13 4,83 3,81 

Não evadidos 4,57 5,67 4,49 5,39 4,82 5,50 

Total 4,57 5,64 4,50 5,27 4,82 5,41 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

Na Tabela 3, a nota de entrada dos estudantes foi classificada e repartida em quatro faixas 

iguais de acordo com a nota de entrada obtida em cada ano: acima de 75%; entre 75% e 50%; 

entre 50% e 25%; e abaixo de 25%.  Nota-se que as médias da nota de entrada (na escala de 0 

a 10) entre evadidos e não evadidos não apresentam grandes diferenças, diferentemente do 

desempenho acadêmico no primeiro semestre, o qual os evadidos já apresentam médias 

menores que aqueles que continuaram na universidade. Sobre a taxa de evasão, observa-se 

que os estudantes dentro da faixa dos 25%, ou seja, menor nota de entrada tem percentual de 

evasão menor quando comparado com as demais faixas. A Tabela 4 traz o perfil dos 

estudantes evadidos e não evadidos em relação a algumas das variáveis presentes no banco de 

dados. 

 

Tabela 4 – Perfil dos estudantes evadidos e não evadidos por ano 

Ano Evasão 
Idade 

(anos) 

Gênero 

(Feminino) 
Cursinho 

Número de tentativas de ingresso 

0 1 2 3 <4 

2011 

Evadidos 21,01 49,40% 47,84% 34,91% 37,5% 14,66% 7,76% 5,17% 

Não evadidos 21,88 54,55% 52,40% 30,16% 35,14% 19,57% 9,18% 5,95% 

Total 21,82 53,97% 52,23% 30,37% 35,26% 19,39% 9,06% 5,92% 

2012 

Evadidos 20,75 51,51% 50,60% 37,55% 32,81% 18,58% 4,74% 6,32% 

Não evadidos 21,16 56,11% 53,70% 35,73% 35,61% 16,90% 7,01% 4,75% 

Total 21,08 55,86% 53,55% 35,79% 35,4e% 17,03% 6,91% 4,83% 

2013 

Evadidos 20,93 47,01% 43,47% 43,75% 25,48% 20,19% 5,29% 5,29% 

Não evadidos 20,62 46,20% 46,03% 39,30% 36,42% 14,47% 5,81% 4% 

Total 20,64 45,94% 45,89% 39,50% 35,82% 14,81% 5,79% 4,08% 

Total 

Evadidos 20,89 52,49% 47,54% 38,53% 32,18% 17,75% 5,91% 5,63% 

Não evadidos 21,26 55,55% 51,05% 34,65% 35,66% 17,22% 7,48% 4,99% 

Total 21,23 50,90% 50,87% 34,82% 35,48% 17,28% 7,40% 5,02% 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

De modo geral, na Tabela 4 observa-se que os perfis dos estudantes que evadiram e os que 

não evadiram são bastante parecidos em relação à idade, ao gênero (feminino), realização de 
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cursinho preparatório para o exame admissional e o número de tentativas de ingresso. Em 

média, 50% dos estudantes realizaram cursinho e a maior parte destes tentaram o ingresso na 

universidade pela primeira ou segunda vez. A tabela 5 apresenta o perfil da evasão em relação 

à escolaridade da mãe e faixas de renda por ano. 

 

Tabela 5 – Perfil dos estudantes evadidos e não evadidos em relação à renda e educação da mãe 

Ano Evasão 
Não 

Sabe 

Até 

Primário  

Até 

Médio  

Até 

Superior  

Renda 

até 1SM 

Renda 

1-5SM 

Renda 

5-10SM 

Renda 

maior 

10SM 

2011 

Evadidos 1,72% 8,62% 52,16% 37,50% 8,66% 54,11% 22,51% 14,72% 

Não evadidos 1,06% 12,58% 49,78% 36,58% 9,09% 56,29% 17,02% 17,60% 

Total 1,09% 12,40% 49,89% 36,62% 9,08% 56,14% 17,30% 17,48% 

2012 

Evadidos 1,59% 7,57% 51,0% 39,84% 8,69% 56,13% 17% 18,18% 

Não evadidos 0,62% 11,42% 51,02% 36,94% 11,0% 56,35% 16,51% 16,14% 

Total 0,68% 11,21% 51,01% 37,10% 10,86% 56,35% 16,53% 16,26% 

2013 

Evadidos 1,45% 9,18% 50,72% 38,65% 14,01% 58,45% 16,43% 11,11 

Não evadidos 1,33% 9,54% 48,66% 40,47% 10,52% 56,68% 16,53% 16,27% 

Total 1,33% 9,52% 48,78% 40,37% 10,73% 56,76% 16,52% 15,99% 

Total 

Evadidos 1,59% 8,41% 51,30% 38,70% 10,27% 56,15% 18,67% 14,91% 

Não evadidos 0,98% 11,33% 49,89% 37,80% 10,15% 56,42% 16,71% 16,72% 

Total 1,02% 11,17% 49,96% 37,85% 10,16% 56,39% 16,81% 16,64% 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

De forma semelhante ao observado na Tabela 4, na Tabela 5 nota-se que a renda e o 

background familiar dos evadidos e não evadidos são bastante semelhantes e seguem as 

mesmas proporções dos ingressantes em geral. Destaca-se que em relação à escolaridade da 

mãe, foram consideradas três categorias distintas: não sabe, até o ensino primário, até o ensino 

médio e até o ensino superior completo e para renda familiar quatro: até um salário mínimo, 

entre um e cinco salários mínimos, entre cinco e dez salários mínimos e acima de dez salários 

mínimos. Em geral, os evadidos tem renda familiar entre um a cinco salários e mãe com 

escolaridade até o ensino médio ou ensino superior.  

 

3.4.2 Metodologia  

 

Para verificar a probabilidade de o estudante decidir evadir em até dois após o ingresso na 

instituição será estimado um Modelo de Escolha Discreta, especificamente o modelo Probit, 

visto que a variável de interesse é binária assumindo o valor discreto binário 1 – se o 

estudante decide evadir – ou 0 – caso contrário. O modelo de resposta binário assume a 

seguinte forma (WOOLDRIDGE, 2004): 
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     |              (1) 

 

O modelo Probit restringe a probabilidade de evasão ao intervalo fechado [0,1] assumindo 

que a variável dependente segue uma função de distribuição normal cumulativa. Neste caso, a 

equação 2 é um caso especial da equação 1 formalizada do seguinte modo: 

 

           ∫     
 

  

   (2) 

 

Em que      é a função de densidade normal padrão. 

 

          
 
            (3) 

 

O modelo Probit é um modelo não linear estimado pelo Método da Máxima Verossimilhança, 

em que embora os coeficientes estimados pelo Probit forneçam os sinais do efeito parcial de 

cada covariável sobre a variável resposta, a magnitude dos coeficientes não fornece 

informações seguras sobre o efeito real da interação entre as variáveis. Neste caso, observar o 

efeito marginal é mais informativo. A equação abaixo apresenta o efeito marginal do modelo 

Probit (CAMERON; TRIVEDI, 2005): 

 

   
    

⁄       
                      

(4) 

Em que         
   . 

 

3.4.3 Especificação do Modelo 

 

O modelo Probit infere uma relação entre uma variável de resposta binária e um conjunto de 

variáveis explicativas. Neste ensaio, o modelo Probit assume a forma explicitada abaixo: 

          |                             

                                             
(5) 
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Em que        é uma variável dummy que assume o valor igual a 1, caso o estudante tenha 

decidido evadir até o quarto semestre após o ingresso. A              é a pontuação obtida 

no exame admissional padronizada por curso e ano de ingresso. O            é o 

somatório das notas recebidas nas disciplinas cursadas pelo estudante no primeiro semestre, 

no qual tenha sido obtido como resultado o conceito aprovado ou reprovado, também 

padronizado por curso e ano de ingresso. E o vetor    contém variáveis: gênero, idade, estado 

civil, renda familiar, educação da mãe, número de tentativas para o ingresso e se foi realizado 

cursinho preparatório, conforme descrito no Quadro 2. 

 

Quadro 2- Descrição das Variáveis 

Variáveis Descrição 

Nota de entrada (padronizada) Nota de entrada obtido no exame admissional padronizada por ano e curso. 

Desempenho acadêmico (padronizado) 

Média do desempenho acadêmico nas disciplinas cursadas no primeiro 

semestre que o estudante tenha sido aprovado ou reprovado padronizada por 

ano e curso. 

Reprovação por falta 
Percentual médio das disciplinas que o estudante foi reprovado por falta no 

primeiro semestre. 

Gênero (feminino) Variável dummy para indicar se o gênero do estudante é feminino. 

Estado civil (casado) Variável dummy que informa o estado civil do estudante é casado.  

Idade 
Variável numérica que informa a idade do estudante no momento da 

inscrição no processo seletivo. 

Cursinho 
Variável dummy que informa se o estudante frequentou curso preparatório 

para o exame admissional.   

Número de tentativas:  

0 
Variável dummy que indica que o estudante tentou o ingresso pela primeira 

vez. 

1 
Variável dummy que informa se o estudante já tinha tentado o ingresso uma 

vez antes. 

2 
Variável dummy que informa se o estudante já tinha tentado o ingresso duas 

vezes antes. 

3 
Variável dummy que informa se o estudante já tinha tentado o ingresso três 

vezes antes. 

4 ou mais 
Variável dummy que informa se o estudante já tinha tentado o ingresso 

quatro ou mais vezes antes. 

Cotas 
Variável dummy que informa se o estudante ingressou através da modalidade 

de reserva de vagas.   

Entrada no 2ºsemestre 
Variável dummy que informa se o estudante ingressou na universidade no 

segundo semestre.   

Escolaridade da mãe: Ensino Primário  
Variável dummy que informa se a mãe do estudante estudou até ensino 

primário. 

Escolaridade da mãe: Ensino Médio  
Variável dummy que informa se a mãe do estudante estudou mais que ensino 

primário e até o ensino médio. 

Escolaridade da mãe: Ensino Superior  
Variável dummy que informa se a mãe do estudante estudou mais que ensino 

médio e até ensino superior. 

Renda Familiar (em salários mínimos):  

Até 1SM 
Variável dummy que indica se o estudante tem renda familiar até um salário 

mínimo.  

1SM a 5SM 
Variável dummy que indica se o estudante tem renda familiar entre um a 

cinco salários mínimos.  

5 SM a 10 SM 
Variável dummy que indica se o estudante tem renda familiar entre cinco a 

dez salários mínimos. 

Maior que 10SM 
Variável dummy que indica se o estudante tem renda familiar maior que dez 

salários mínimos.  

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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A Tabela 6 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis que compõe a amostra.  

 

Tabela 6- Estatística descritiva das variáveis da amostra 2011-2013 

Variáveis 

2011 2012 2013 Total 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Nota de entrada 

(padronizada) 
0 1 0 1 0 1 0 1 

Desempenho acadêmico 

(padronizado) 
0 1 0 1 0 1 0 1 

Reprovação por falta 0.1899 0.2965 0.1932 0.3041 0.1926 0.2950 0.1918 0.2987 

Gênero (feminino) 0.5397 0.4985 0.5586 0.4966 0.5628 0.4961 0.5527 0.497 

Estado civil (casado) 0.0521 0.2223 0.0391 0.1938 0.0373 0.1895 0.0434 0.2038 

Idade 21.82 6.5785 21.08 6.1481 20.64 5.8487 21.23 6.2492 

Cursinho 0.5223 0.4995 0.5355 0.4988 0.4594 0.4984 0.5090 0.4999 

Número de tentativas:         

0 0.3037 0.4599 0.3579 0.4794 0.3950 0.4764 0.3482 0.4764 

1 0.3526 0.4778 0.3544 0.4784 0.3582 0.4785 0.3548 0.4785 

2 0.1939 0.3954 0.1703 0.3759 0.1481 0.3781 0.1728 0.3781 

3 0.0906 0.2870 0.0691 0.2536 0.0579 0.2617 0.0740 0.2617 

4 ou mais 0.0592 0.2359 0.0483 0.2145 0.0408 0.2185 0.0502 0.2185 

Cotas 0.4536 0.4979 0.4425 0.4967 0.4665 0.4978 0.4534 0.498 

Entrada no 2ºsemestre 0.3181 0.4658 0.3413 0.4742 0.3136 0.4683 0.3248 0.4683 

Escolaridade da mãe:         

Ensino Primário  0.1239 0.3296 0.1121 0.3155 0.0952 0.2935 0.11171 0.3150 

Ensino Médio  0.4989 0.5001 0.5101 0.4999 0.4878 0.4999 0.4996 0.5000 

Ensino Superior  0.3662 0.4818 0.3710 0.4831 0.4037 0.4907 0.3785 0.4850 

Até 1SM 0.0908 0.2874 0.1086 0.3111 0.1073 0.3095 0.1016 0.3021 

1SM a 5SM 0.5614 0.4963 0.5635 0.4960 0.5676 0.4955 0.5639 0.4959 

5 SM a 10 SM 0.1730 0.3782 0.1653 0.3715 0.1652 0.3714 0.1681 0.3739 

Maior que 10SM 0.1748 0.3798 0.1626 0.3691 0.1599 0.3665 0.1664 0.3724 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

3.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Em todas as regressões foram aplicadas controle para o semestre de entrada do estudante na 

universidade, pois alguns cursos oferecem entradas duas vezes ao ano e o critério que 

determina se o estudante ingressará no primeiro ou segundo semestre é o desempenho no 

exame admissional. Para as estimações que consideram todo o período foram incluídas uma 

dummy para o ano de 2013, visto que neste ano o Enem foi utilizado como avaliação para a 

primeira fase. A Tabela 7 apresenta os efeitos marginais estimados a partir do modelo Probit 

considerando apenas a nota de entrada por ano e controlando por reserva de vagas.  
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Tabela 7 - Efeito marginal estimado a partir do modelo Probit 2011-2013 (I)  

Variáveis 2011 2012 2013 Total 

Nota de entrada 0.0124
***

 0.0115
**

 0.0178
***

 0.0140
***

 

 (3.37) (2.86) (4.08) (6.07) 

Cotas 0.00601 -0.0159
*
 0.0212

**
 0.00344 

 (0.85) (-1.98) (2.58) (0.77) 

Entrada no 2ºsemestre -0.0119 -0.0261
**

 -0.00693 -0.0152
**

 

 (-1.60) (-3.15) (-0.75) (-3.20) 

Ano de ingresso (2013)    0.00408 

    (0.97) 

N 4945 4585 3760 13290 

t statistics in parentheses 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

Os resultados encontrados pela estimação do primeiro modelo indicam que a nota de entrada e 

a evasão tem uma relação positiva, como a nota de entrada é padronizada por curso, isto 

significa que os estudantes que obtiveram desempenho no exame admissional acima da média 

do curso são mais propensos a abandoná-lo em até dois anos após o ingresso.  

 

O fato de ter ingressado por cotas não apresenta relação estatisticamente significante na 

decisão de evadir para o ano de 2011 e observando a amostra como um todo. Todavia, para o 

ano de 2012, os cotistas são menos prováveis de evadir, enquanto para 2013 a relação entre 

cotas e evasão muda, ou seja, os cotistas são mais prováveis de evadir. Uma possível 

explicação é adoção da Lei de Cotas pela UFBA no ano de 2013, pois, embora a universidade 

já estabelecesse uma política de reserva de vagas, a mudança dos critérios para participação 

na política alterou o alcance da política. Na mesma linha, outra explicação é a utilização do 

Enem como primeira fase no processo seletivo de 2013 e a subsequente mudança de 

mecanismo de alocação no ano seguinte. 

 

Para todos os anos, a nota de entrada e evasão apresentam relação inversa para os estudantes 

que entraram no segundo semestre, o que mostra que nos cursos com duas entradas anuais, os 

estudantes que entraram no primeiro semestre e, por conseguinte, tiveram maior desempenho 

no vestibular que aqueles que entraram no segundo semestre, apresentam probabilidade de 

evasão maior, embora a magnitude do coeficiente estimado seja pequena. A seguir, o mesmo 

modelo foi estimado incluindo controle por área de conhecimento. 
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Tabela 8 - Efeito marginal estimado a partir do modelo Probit 2011-2013 (II) 

Variáveis 2011 2012 2013 Total 

Nota de entrada 0.0113
**

 0.0110
**

 0.0180
***

 0.0136
***

 

 (3.06) (2.72) (4.10) (5.87) 

Cotas 0.00326 -0.0177
*
 0.0208

*
 0.00201 

 (0.46) (-2.18) (2.52) (0.45) 

Entrada no 2ºsemestre -0.0139 -0.0267
**

 -0.00588 -0.0154
**

 

 (-1.83) (-3.16) (-0.63) (-3.19) 

Área I 0.0150 0.0103 0.0122 0.0134
*
 

 (1.71) (1.11) (1.22) (2.51) 

Área III 0.0206
*
 0.0242

**
 0.00781 0.0183

***
 

 (2.53) (2.76) (0.78) (3.58) 

Área IV 0.0424
***

 0.0171 0.0242 0.0305
***

 

 (3.60) (1.09) (1.42) (3.69) 

Área V -0.00404 -0.00907 -0.00139 -0.00538 

 (-0.24) (-0.47) (-0.07) (-0.50) 

Ano de ingresso (2013)    0.00416 

    (0.99) 

N 4945 4585 3760 13290 

t statistics in parentheses 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

Controlando por área de conhecimento (a área II - Ciências Biológicas e Profissões da Saúde 

foi a variável omitida), observa-se que os resultados são mantidos, inclusive para as áreas I, II, 

IV e V, diferentemente da área II, em que os estudantes com escore de entrada acima da 

média têm menor probabilidade de evadir. 

 

A evasão dos estudantes com nota de entrada acima da média do curso indica que a habilidade 

do estudante ex-ante ao ingresso não o induz a uma escolha ótima. Certamente o fato da 

escolha do curso ter ocorrido antes da realização do exame admissional e as únicas 

informações disponíveis para prospectar as chances de admissão ter sido as notas de corte e 

desempenho dos candidatos ao ingresso no ano anterior, contribuem para esse resultado.  

 

O estudante pode escolher um curso com histórico de notas de entrada menor como estratégia 

para garantir a admissão, explicação apontada por Montmarquette e outros (2001). Dessa 

forma, ter um bom desempenho sinaliza para o estudante maiores chances de sucesso em um 

novo processo seletivo. Conforme ressaltado por Bond e outros (2016), um choque de 

informação representado pela revelação do desempenho no ingresso incentiva os estudantes a 

modificarem ou ajustarem essas escolhas, sobretudo para aqueles que preferiram escolher um 

curso ―seguro‖ e não o curso de verdadeira preferência. 
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Tabela 9 - Efeito marginal estimado a partir do modelo Probit 2011-2013 (III) 

Variáveis 2011 2012 2013 Total 

Nota de entrada 0.0148
***

 0.0162
***

 0.0241
***

 0.0183
***

 

 (4.04) (4.14) (5.61) (8.05) 

Desempenho  -0.0219
***

 -0.0344
***

 -0.0339
***

 -0.0298
***

 

 (-8.63) (-12.68) (-11.25) (-18.84) 

Cotas 0.00440 -0.0141 0.0188
*
 0.00282 

 (0.63) (-1.83) (2.36) (0.65) 

Entrada no 2ºsemestre -0.0129 -0.0293
***

 -0.00507 -0.0157
***

 

 (-1.73) (-3.60) (-0.56) (-3.35) 

Área I 0.0153 0.0133 0.0151 0.0153
**

 

 (1.78) (1.49) (1.55) (2.91) 

Área III 0.0212
**

 0.0244
**

 0.00923 0.0193
***

 

 (2.64) (2.88) (0.95) (3.85) 

Área IV 0.0413
***

 0.0182 0.0302 0.0317
***

 

 (3.55) (1.23) (1.88) (3.97) 

Área V -0.00409 -0.0122 0.00776 -0.00378 

 (-0.25) (-0.65) (0.39) (-0.36) 

Ano de ingresso (2013)    0.00331 

    (0.81) 

N 4945 4585 3760 13290 

t statistics in parentheses 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

Na Tabela 9, mantendo os mesmos controles, foi incluído na equação o desempenho 

acadêmico do estudante no primeiro semestre padronizado por curso e ano de ingresso, como 

indicador da habilidade do estudante após o ingresso. Nota-se uma relação inversa 

estatisticamente significante entre o desempenho e a evasão implicando que os estudantes 

com desempenho acima da média do curso são menos propensos a evadir.  

 

Na literatura, Arcidiacono (2004) discute o papel do desempenho acadêmico como um 

indicador para o próprio estudante sobre sua habilidade e sobre adequação de suas 

preferências dado as novas informações adquiridas. O autor argumenta que os estudantes com 

desempenho mais baixo são mais propensos a abandonar o curso ou mudar para um menos 

exigente, enquanto aqueles que têm desempenho acima do conjecturado são mais propensos a 

continuar no mesmo curso ou migrar para um mais desafiador.  

 

De forma semelhante, Stinebrickner e Stinebrickner (2012, 2014a, 2014b) também 

evidenciam o papel do desempenho acadêmico como sinalizador da habilidade e como 

influencia nas decisões de prosseguir no curso. Assim, este resultado ratifica a hipótese que ao 

atualizar as informações sobre sua habilidade, os estudantes que constatam que tem 

desempenho abaixo da média têm maior probabilidade de abandoná-lo.  
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A evasão não se restringe apenas ao mismatch entre a habilidade do estudante e a exigida pelo 

curso. A evasão é um fenômeno multidimensional complexo com determinantes difíceis de 

serem mensurados. Os estudos sobre evasão destacam a influência das variáveis 

socioeconômicas, sobretudo a renda familiar e a educação dos pais como boas explicações 

para a decisão de evadir, neste ensaio, diversas especificações diferentes foram estimadas para 

tentar verificar o efeito renda e educação dos pais sobre a decisão de evasão – inclusão de 

variáveis binarias para os diferentes níveis de escolaridade dos pais em separado e em 

conjunto, para a renda, variáveis interativas entre renda e educação dos pais. 

 

Tabela 10- Efeito marginal estimado a partir do modelo Probit 2011-2013 (IV) 

Variáveis 2011 2012 2013 Total 

Nota de entrada 0.0152
***

 0.0193
***

 0.0284
***

 0.0210
***

 

 (4.01) (4.73) (6.34) (8.87) 

Desempenho  -0.0228
***

 -0.0363
***

 -0.0350
***

 -0.0312
***

 

 (-8.78) (-12.97) (-11.48) (-19.28) 

Gênero (feminino) -0.00188 -0.00475 0.00716 0.000159 

 (-0.30) (-0.70) (0.95) (0.04) 

Estado civil (casado) -0.0262 0.0362
*
 0.00907 0.00518 

 (-1.37) (2.03) (0.43) (0.48) 

Idade -0.00143
*
 -0.00233

***
 -0.00102 -0.00157

***
 

 (-2.23) (-3.37) (-1.34) (-3.92) 

Mãe Ensino Médio 0.00596 0.00549 0.00457 0.00595 

 (0.59) (0.48) (0.36) (0.91) 

Mãe Ensino Superior -0.00197 -0.00310 0.00186 -0.000936 

 (-0.17) (-0.24) (0.13) (-0.13) 

Renda 1 a 5 SM -0.00451 0.00108 -0.0152 -0.00675 

 (-0.41) (0.09) (-1.34) (-1.03) 

Renda 5 a 10 SM 0.00158 -0.0115 -0.0271 -0.0123 

 (0.12) (-0.79) (-1.84) (-1.52) 

Renda maior que 10SM -0.0204 -0.0188 -0.0533
**

 -0.0294
***

 

 (-1.43) (-1.25) (-3.22) (-3.38) 

Cotas 0.00261 -0.0171
*
 0.0124 -0.000615 

 (0.35) (-2.09) (1.48) (-0.13) 

Entrada no 2ºsemestre -0.0144 -0.0288
***

 -0.00238 -0.0152
**

 

 (-1.91) (-3.51) (-0.26) (-3.22) 

Área I 0.0186
*
 0.0153 0.0222

*
 0.0191

***
 

 (2.05) (1.62) (2.18) (3.48) 

Área III 0.0263
**

 0.0295
***

 0.0135 0.0239
***

 

 (3.20) (3.39) (1.37) (4.68) 

Área IV 0.0465
***

 0.0244 0.0319
*
 0.0359

***
 

 (3.86) (1.60) (1.98) (4.40) 

Área V 0.00216 -0.00726 0.0157 0.00171 

 (0.13) (-0.39) (0.80) (0.16) 

Ano de ingresso (2013)    0.00177 

    (0.43) 

N 4918 4564 3741 13223 

t statistics in parentheses 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2017) 
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A adição de características dos estudantes (idade, gênero, estado civil) e outras variáveis de 

controle de renda e background familiar, mantendo as demais variáveis e os controles (cotas, 

área e entrada no segundo semestre), mostraram que o efeito da nota de entrada e do 

desempenho acadêmico sobre a evasão são mantidos. 

 

O gênero, o estado civil e a escolaridade da mãe (omitida escolaridade da mãe primário) não 

representam fatores que explicam as causas da evasão, sugerindo que os indivíduos da 

amostra que optaram decidiram evadir da instituição até o quarto semestre são 

estatisticamente iguais aos que não evadiram (resultado já observado na seção anterior). 

 

Sobre a renda (omitida a categoria de renda menor que um salário mínimo), as faixas 

consideradas não tem efeito estatisticamente significante em relação à evasão, sugerindo que a 

renda não influencia na decisão de não concluir o curso para amostra. Um resultado 

consagrado na literatura especializada indica que estudantes com renda mais baixa são mais 

prováveis de evadir, devido, sobretudo a atratividade dos retornos no mercado de trabalho 

para esse grupo. 

 

Em relação a idade ter um efeito negativo, uma inferência possível é que as experiências 

pessoais adquirida pela idade podem influenciar positivamente nas escolhas, supondo que o 

individuo consegue aprender melhor sobre suas habilidades traduzindo em escolhas seguras e 

que refletem suas preferências. Contudo, outra inferência possível é que estudantes mais 

velhos passaram mais tempo para concluir a educação básica, logo estes apresentam um 

desempenho acadêmico anterior ao ingresso menor que exigem mais tempo de preparação 

para o exame admissional e aprovação.  
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Tabela 11- Efeito marginal estimado a partir do modelo Probit 2011-2013 (V) 

Variáveis 2011 2012 2013 Total 

Nota de entrada 0.0158
***

 0.0202
***

 0.0299
***

 0.0219
***

 

 (4.13) (4.89) (6.62) (9.20) 

Desempenho  -0.0227
***

 -0.0327
***

 -0.0326
***

 -0.0292
***

 

 (-6.42) (-9.24) (-8.00) (-13.68) 

Gênero (feminino) -0.00182 -0.00327 0.00967 0.00106 

 (-0.29) (-0.48) (1.27) (0.27) 

Estado civil (casado) -0.0306 0.0387
*
 0.00781 0.00370 

 (-1.59) (2.13) (0.37) (0.34) 

Idade -0.000914 -0.00242
**

 -0.000863 -0.00136
**

 

 (-1.32) (-3.07) (-1.03) (-3.07) 

Mãe Ensino Médio 0.00650 0.00638 0.00547 0.00648 

 (0.64) (0.55) (0.43) (0.99) 

Mãe Ensino Superior -0.00138 -0.00265 0.00235 -0.000462 

 (-0.12) (-0.20) (0.17) (-0.06) 

Renda 1 a 5 SM -0.00304 0.00134 -0.0151 -0.00647 

 (-0.28) (0.11) (-1.34) (-0.99) 

Renda 5 a 10 SM 0.00362 -0.00960 -0.0250 -0.0108 

 (0.27) (-0.66) (-1.70) (-1.33) 

Renda maior que 10SM -0.0183 -0.0165 -0.0500
**

 -0.0280
**

 

 (-1.28) (-1.09) (-3.02) (-3.20) 

Reprovação 0.000521 0.0199 0.0130 0.0108 

 (0.04) (1.72) (0.93) (1.51) 

Cursinho -0.000112 -0.00181 -0.00698 -0.00222 

 (-0.02) (-0.26) (-0.93) (-0.57) 

Tentativas de Ingresso:     

0 0.00995 -0.0107 0.0187 0.00404 

 (0.68) (-0.67) (0.94) (0.43) 

1 0.00335 -0.0167 -0.00246 -0.00634 

 (0.23) (-1.08) (-0.12) (-0.68) 

2 -0.0131 -0.0127 0.0255 -0.00366 

 (-0.88) (-0.80) (1.28) (-0.39) 

3 -0.00768 -0.0341 -0.00894 -0.0175 

 (-0.47) (-1.76) (-0.38) (-1.58) 

Cotas 0.00182 -0.0157 0.0132 -0.000236 

 (0.24) (-1.91) (1.58) (-0.05) 

Entrada no 2ºsemestre -0.0145 -0.0280
***

 0.000463 -0.0142
**

 

 (-1.91) (-3.40) (0.05) (-2.98) 

Área I 0.0191
*
 0.0155 0.0218

*
 0.0192

***
 

 (2.09) (1.63) (2.14) (3.47) 

Área III 0.0262
**

 0.0302
***

 0.0117 0.0240
***

 

 (3.16) (3.44) (1.19) (4.67) 

Área IV 0.0459
***

 0.0236 0.0263 0.0341
***

 

 (3.77) (1.54) (1.62) (4.15) 

Área V 0.000710 -0.00413 0.0150 0.00184 

 (0.04) (-0.22) (0.75) (0.17) 

Ano de ingresso (2013)    0.000769 

    (0.19) 

N 4900 4548 3725 13173 

t statistics in parentheses 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

  

A Tabela 11 apresenta os resultados do modelo estimado considerando também o estudante 

ter feito exame preparatório para o exame admissional, ter tentando o ingresso anteriormente 
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e o percentual de reprovação por falta no primeiro semestre. O fato de o estudante ter 

realizado cursinho ou ter tentando mais de uma vez o ingresso não apresentou significância 

estatística, assim como em relação ao percentual de reprovação por falta. Como não existe a 

cobrança de um valor monetário pela vaga ocupada, a manutenção da matrícula não acarreta 

custos para o estudante, logo, mesmo reconhecendo que o curso não atende a suas 

expectativas ou não se adequa a suas habilidades e preferencias, o estudante pode optar por 

continuar vinculado à universidade justificando os resultados encontrados no modelo 

estimado.  

 

Em resumo, a pontuação obtida no exame de entrada é o principal critério para o ingresso no 

ensino superior. Os resultados mostraram que a nota de entrada e evasão apresentam uma 

relação positiva, em que os estudantes com desempenho acima da média quando comparado 

com aqueles que ingressaram no mesmo curso tem maior probabilidade de evadir do curso 

nos quatro primeiros semestres após o ingresso. De forma inversa, os estudantes com 

desempenho acadêmico acima da média tem maior propensão a permanecer no curso. Estes 

resultados são mantidos mesmo com a inclusão do controle por área de conhecimento e outras 

variáveis que a literatura mostra que tem relação com a evasão. 

 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A evasão é um fenômeno de múltiplas dimensões e complexo que pode ser definida como o 

abandono do curso sem a conclusão, ora pela saída do sistema educacional, ora pela mudança 

de curso ou instituição. No ensino superior público, a evasão representa um recurso escasso 

alocado de forma ineficiente cujos custos são compartilhados por toda sociedade inclusive 

aqueles que nunca ingressaram. Logo encontrar formas de entender os motivos que acarreta a 

evasão e como combate-la deve ser um dos objetivos principais no campo de políticas 

voltadas para educação superior. 

 

Este ensaio apresentou como proposta interpretar a evasão como resultado das informações, 

pré e pós ingresso, recebidas pelo estudante acerca da própria habilidade. Considerando o 

desempenho no exame de admissional como um previsor da habilidade do estudante ex-ante 

ao ingresso, o desempenho acadêmico como um previsor da habilidade do estudante ex-post 
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ao ingresso e a continuidade ou não no curso como um previsor de uma escolha ótima do 

estudante.  

 

As escolhas relacionadas ao ensino superior são dinâmicas e realizadas em um ambiente de 

incerteza sobre os resultados, em que as decisões tomadas antes do ingresso geram reflexos 

durante toda a trajetória acadêmica. Manski (1989), trata a educação superior como um 

experimento iniciado com a entrada do estudante na universidade e que pode ter como um dos 

resultados a graduação. As expectativas e informações sobre a própria habilidade e a exigida pelo 

curso no momento do ingresso são importantes para a decisão do estudante sobre qual curso 

ingressar e, após o ingresso, concluí-lo. 

 

No Brasil, o desempenho no exame admissional é o critério de seleção independente do 

mecanismo de admissão utilizado. A escolha do curso ocorre antes da entrada, logo, as 

expectativas formadas podem não ser correspondidas, seja por ter escolhido um curso que não 

representa a verdadeira preferência ou pelo mismatch entre a habilidade individual.  

 

O individuo possui habilidade e preferências desconhecidas que são as causas de sua incerteza 

em relação aos resultados das escolhas. Através do ambiente e experiências, o individuo 

consegue conhecer sobre sua habilidade e preferências adaptando suas escolhas de acordo 

com as novas informações recebidas (ALTONJI ET AL.; 2012). Neste contexto, este ensaio 

buscou verificar a hipótese o estudante realiza a escolha do curso com informação imperfeita 

sobre sua habilidade e, após o ingresso, ao atualizar o conhecimento sobre suas habilidades, o 

estudante que constata que tem habilidades abaixo da média exigida no curso, tem maior 

probabilidade de abandoná-lo. 

 

Utilizando dados socioeconômicos e acadêmicos da Universidade Federal da Bahia para os 

ingressantes em 2011, 2012 e 2013 foram realizadas análises individuais por ano, as quais 

indicaram que a nota de entrada tem relação positiva com a decisão de evadir do estudante, o 

que implica que aqueles que tiveram desempenho no exame admissional acima da média do 

curso são mais propensos a evadir, sugerindo que a habilidade do estudante ex-ante ao 

ingresso não o induz a uma escolha ótima. Já o desempenho acadêmico tem relação inversa 

com evasão corroborando com a hipótese que os indivíduos que constatam que não têm as 
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aptidões necessárias para desenvolver suas capacidades ao longo curso são mais prováveis de 

evadir ainda no inicio. 

 

Em conclusão, apesar de atender ao objetivo de estudo proposto, algumas questões pontuais 

como a metodologia aplicada, o recorte da base de dados e as variáveis utilizadas deverão ser 

revisados para que a problemática seja explorada por todos os ângulos possíveis e os 

resultados encontrados por este ensaio sejam ratificados. Deve-se também buscar observar o 

que acontece com esses estudantes que evadem em relação ao reingresso. Ademais, trabalhos 

futuros deverão se concentrar em tentar construir um indicador de habilidade que comporte 

outras informações relevantes e aprofundar o estudo sobre a evasão buscando compreendê-la 

de forma mais completa. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A proposta desta dissertação foi estudar como as informações e regras para o acesso ao ensino 

superior público brasileiro interfere nas decisões antes e após o ingresso. Para tanto, dois 

ensaios independentes que focam em aspectos distintos do processo de admissão foram 

realizados. 

 

No primeiro ensaio o objetivo foi apresentar uma discussão teórica sobre o mercado de 

admissão no ensino superior explorando os modelos – College Admission, o School Choice e 

o Student Placement – e os mecanismos propostos por cada um deles que explicam como as 

alocações ocorrem neste mercado. Com o apoio desse aporte teórico, buscou-se entender 

como a gradual mudança do mecanismo de admissão descentralizado (vestibular) para o 

mecanismo centralizado (Sistema de Seleção Unificada - SISU) nas instituições de ensino 

superior públicas altera o matching estudante-curso remetendo três aspectos: estabilidade, 

eficiência e manipulabilidade.  

 

O matching estudante-curso será estável se não existir nenhuma outra combinação que os 

pares prefiram em relação ao par que lhes foram designados pelo mecanismo; eficiente se 

nenhum dos pares formados desejarem trocar mutuamente de par entre si; e não manipulável, 

ou, se os agentes participantes no mercado não têm incentivos a agir de forma estratégica e 

não revelarem sua verdadeira preferência (SÖNMEZ; UNVER, 2008; 

ABDULKADIROGLU; SÖNMEZ, 2003; BALINSKI; SÖNMEZ, 1999; GALE; SHAPLEY, 

1962).  

 

O tempo de submissão das preferências e as informações disponíveis consistem em uma 

importante diferença entre o Vestibular e o SISU, os quais podem exercer forte influência nas 

escolhas e, por conseguinte, na qualidade do matching curso-instituição. O arcabouço teórico 

aponta que o SISU é mais estável, eficiente e menos manipulável quando comparado ao 

mecanismo Vestibular, em termos absolutos, ambos os mecanismos apresentam pontos que 

podem levar a ineficiência da alocação ou a não manutenção do matching estabelecido na 

entrada à longo prazo. 
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No segundo ensaio o objetivo foi realizar uma análise empírica observando como as 

informações acerca das habilidades antes e após o ingresso no ensino superior interferem nas 

escolhas dos estudantes. Utilizando dados da Universidade Federal da Bahia entre 2011 a 

2013, um modelo Probit foi estimado, em que a nota de entrada padronizada por curso e ano 

de ingresso foi considerado a habilidade ex-ante ao ingresso e o desempenho acadêmico no 

primeiro semestre também padronizado por curso e ano foi considerado a habilidade ex-post 

ao ingresso. 

 

Os resultados indicaram que os estudantes com nota de entrada acima da média do curso são 

mais propensos a evadir, mesmo quando aplicado controles por área de conhecimento e 

variáveis socioeconômicas. Em relação ao desempenho acadêmico, os estudantes que 

constatam que tem desempenho abaixo da média do curso são mais prováveis de não 

completá-lo. Isto sugere que a atualização das informações acerca de suas habilidades exerce 

influência na decisão do estudante de alterar suas escolhas. 

 

As considerações realizadas por esta dissertação apontam a importância e a necessidade da 

discussão sobre o mercado de admissão ao ensino superior, sobretudo devido à externalidades 

positivas que essa etapa educacional acarreta para o individuo e a sociedade. A constatação 

empírica das hipóteses teóricas levantadas são essenciais para que as políticas públicas 

formuladas consigam atingir os objetivos a que se propõe. A esse despeito, o livre acesso aos 

microdados é fundamental para conduzir analises empíricas aprofundadas. 

 

Sobre este último ponto, a dificuldade de acessar os microdados do ENEM foi decisivo para a 

reestruturação desta dissertação, a qual, embora tenha mantido a temática proposta 

inicialmente, precisou ter seu objetivo alterado culminando na realização de dois ensaios que 

versam sobre diferentes ponto de vista da temática da admissão ao ensino superior. 

 

Por fim, outro aspecto importante levantado por esta dissertação, e que deve ser explorada em 

trabalhos futuros, refere-se a tomada de decisões com informações incompletas no contexto 

da educação superior. Buscar mecanismos para compreender como o individuo realizam suas 

escolhas fornecem importantes contribuições para entender os motivos das altas taxas de 

evasão e retenção observadas nas instituições de ensino superior. Dessa forma, o 



94 

 

direcionamento das políticas públicas voltadas a essa problemática podem trazer resultados 

mais robustos. 
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APÊNDICE A – O processo de seleção no sistema de seleção unificada 

 

Diagrama 1 - O Processo de Seleção do SISU 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

O candidato cuja nota permita ser classificado nas duas opções indicadas será apenas 

selecionado na primeira opção. Aquele que for classificado apenas na segunda opção e efetuar 

ou não a matrícula poderá participar da lista de espera. A lista de espera é composta pelas 

vagas remanescentes após as chamadas regulares, em que o estudante que não foi selecionado 

  

Chamada Regular

1ª Opção

Selecionado

Matrícula Não Matrícula

Não Selecionado

2ª Opção

Selecionado

Matrícula Não Matrícula

Não Selecionado

Lista de Espera

1ª Opção

Selecionado

Matrícula 
(cancelamento da 

matrícula da segunda 
opção) 

Não Matrícula

Não Selecionado
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em nenhuma das chamadas regulares ou que foram selecionados na segunda opção, durante o 

prazo divulgado no Edital de seleção, poderá manifestar o interesse em participar, observando 

que a lista de espera é restrita a primeira opção de vaga do candidato. O candidato aprovado e 

matriculado na segunda opção e que manifestou interesse em participar da lista de espera, 

caso seja chamado nesta, poderá realizar a matrícula na primeira opção, porém isto implica no 

cancelamento automático da matricula anterior.   
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APÊNDICE B – Cálculo do ponto de corte 

 

1. Transformação do escore bruto em padronizado: 

 

 ̅  
∑   

  
 

 

  ̅  = média aritmética da prova j; 

     = escore bruto do candidato i, na prova j;  

   = número de candidatos presentes à prova j. 

 

   √
∑(   )

 

  
   ̅̅ ̅

    

 

  = desvio-padrão da prova j. 

    
     ̅ 

  
        

 

    = escore padronizado do candidato i, na prova j. 

 

2. Coeficiente de variação 

 

     
      

  ̅

 

 

    = coeficiente de variação do candidato i. 

   = desvio-padrão dos escores Z obtidos pelo candidato i, em todas as provas 

realizadas. 

  ̅ = média aritmética dos escores Z obtidos pelo candidato em i em todas as provas 

realizadas. 

 

 



104 

 

APÊNDICE C – Estatísticas descritivas 

 

APÊNDICE C1 – Estatísticas Descritivas ano 2011 

 Variáveis 
Número de 

observações 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Nota de entrada (padronizada) 4945 0 1 -5.21 4.67 

Desempenho acadêmico (padronizado) 4945 0 1 -4.83 3.53 

Reprovação por falta 4945 0.1899 0.2965 0 1 

Gênero (feminino) 4945 0.5397 0.4985 0 1 

Estado civil (casado) 4931 0.0521 0.2223 0 1 

Idade 4945 21.82 6.5785 15 66 

Cursinho 4932 0.5223 0.4995 0 1 

Número de tentativas:      

0 4935 0.3037 0.4599 0 1 

1 4935 0.3526 0.4778 0 1 

2 4935 0.1939 0.3954 0 1 

3 4935 0.0906 0.2870 0 1 

4 ou mais 4935 0.0592 0.2359 0 1 

Cotas 4945 0.4536 0.4979 0 1 

Entrada no 2ºsemestre 4945 0.3181 0.4658 0 1 

Escolaridade da mãe:      

Ensino Primário  4945 0.1239 0.3296 0 1 

Ensino Médio  4945 0.4989 0.5001 0 1 

Ensino Superior  4945 0.3662 0.4818 0 1 

Até 1SM 4932 0.0908 0.2874 0 1 

1SM a 5SM 4932 0.5614 0.4963 0 1 

5 SM a 10 SM 4932 0.1730 0.3782 0 1 

Maior que 10SM 4932 0.1748 0.3798 0 1 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

APÊNDICE C2 – Estatísticas descritivas ano 2012 

Variáveis 
Número de 

observações 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Nota de entrada (padronizada) 4585 0 1 -4.73 4.21 

Desempenho acadêmico (padronizado) 4585 0 1 -6.78 2.31 

Reprovação por falta 4585 0.1932 0.3041 0 1 

Gênero (feminino) 4585 0.5586 0.4966 0 1 

Estado civil (casado) 4583 0.0391 0.1938 0 1 

Idade 4583 21.08 6.1481 15 67 

Cursinho 4577 0.5355 0.4988 0 1 

Número de tentativas:      

0 4574 0.3579 0.4794 0 1 

1 4574 0.3544 0.4784 0 1 

2 4574 0.1703 0.3759 0 1 

3 4574 0.0691 0.2536 0 1 

4 ou mais 4574 0.0483 0.2145 0 1 

Cotas 4585 0.4425 0.4967 0 1 

Entrada no 2ºsemestre 4585 0.3413 0.4742 0 1 

Escolaridade da mãe:      

Ensino Primário  4585 0.1121 0.3155 0 1 

Ensino Médio  4585 0.5101 0.4999 0 1 

Ensino Superior  4585 0.3710 0.4831 0 1 

Até 1SM 4568 0.1086 0.3111 0 1 

1SM a 5SM 4568 0.5635 0.4960 0 1 

5 SM a 10 SM 4568 0.1653 0.3715 0 1 

Maior que 10SM 4568 0.1626 0.3691 0 1 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 
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APÊNDICE C3 – Estatísticas descritivas ano 2013 

Variáveis 
Número de 

observações 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Nota de entrada (padronizada) 3760 0 1 -4.98 4.12 

Desempenho acadêmico (padronizado) 3760 0 1 -5.94 2.66 

Reprovação por falta 3760 0.1926 0.2950 0 1 

Gênero (feminino) 3760 0.5628 0.4961 0 1 

Estado civil (casado) 3754 0.0373 0.1895 0 1 

Idade 3760 20.64 5.8487 15 79 

Cursinho 3753 0.4594 0.4984 0 1 

Número de tentativas:      

0 3747 0.3950 0.4764 0 1 

1 3747 0.3582 0.4785 0 1 

2 3747 0.1481 0.3781 0 1 

3 3747 0.0579 0.2617 0 1 

4 ou mais 3747 0.0408 0.2185 0 1 

Cotas 3760 0.4665 0.4978 0 1 

Entrada no 2ºsemestre 3760 0.3136 0.4683 0 1 

Escolaridade da mãe:      

Ensino Primário  3760 0.0952 0.2935 0 1 

Ensino Médio  3760 0.4878 0.4999 0 1 

Ensino Superior  3760 0.4037 0.4907 0 1 

Até 1SM 3747 0.1073 0.3095 0 1 

1SM a 5SM 3747 0.5676 0.4955 0 1 

5 SM a 10 SM 3747 0.1652 0.3714 0 1 

Maior que 10SM 3747 0.1599 0.3665 0 1 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

 

APÊNDICE C4 – Estatísticas descritivas 2011, 2012 e 2013 

Variáveis 
Número de 

observações 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Nota de entrada (padronizada) 13290 0 1 -5.21 4.67 

Desempenho acadêmico (padronizado) 13290 0 1 -6.78 3.53 

Reprovação por falta 13290 0.1918 0.2987 0 1 

Gênero (feminino) 13290 0.5527 0.497 0 1 

Estado civil (casado) 13268 0.0434 0.2038 0 1 

Idade 13288 21.23 6.2492 15 79 

Cursinho 13262 0.5090 0.4999 0 1 

Número de tentativas:      

0 13256 0.3482 0.4764 0 1 

1 13256 0.3548 0.4785 0 1 

2 13256 0.1728 0.3781 0 1 

3 13256 0.0740 0.2617 0 1 

4 ou mais 13256 0.0502 0.2185 0 1 

Cotas 13290 0.4534 0.498 0 1 

Entrada no 2ºsemestre 13290 0.3248 0.4683 0 1 

Escolaridade da mãe:      

Ensino Primário  13290 0.11171 0.3150 0 1 

Ensino Médio  13290 0.4996 0.5000 0 1 

Ensino Superior  13290 0.3785 0.4850 0 1 

Até 1SM 13247 0.1016 0.3021 0 1 

1SM a 5SM 13247 0.5639 0.4959 0 1 

5 SM a 10 SM 13247 0.1681 0.3739 0 1 

Maior que 10SM 13247 0.1664 0.3724 0 1 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 
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APÊNDICE D – Resultados das regressões 

 
APÊNDICE D1 – Modelo Probit para os anos de 2011-2013 (I) 

Variáveis 
(1) (2) (3) (4) 

2011 2012 2013 Total 

Nota de Entrada 
0.128

***
 0.106

**
 0.163

***
 0.133

***
 

(3.40) (2.87) (4.13) (6.12) 

Cotas 
0.0620 -0.147

*
 0.194

**
 0.0328 

(0.85) (-1.99) (2.60) (0.77) 

Entrada no 2º semestre 
-0.123 -0.240

**
 -0.0631 -0.145

**
 

(-1.61) (-3.17) (-0.75) (-3.21) 

Ano de ingresso (2013) 
   0.0389 

   (0.97) 

_cons 
-1.682

***
 -1.489

***
 -1.690

***
 -1.627

***
 

(-30.84) (-28.68) (-27.95) (-48.31) 

N 4945 4585 3760 13290 

t statistics in parentheses 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

 
APÊNDICE D2 – Modelo Probit para os anos de 2011-2013 (II) 

Variáveis 
(1) (2) (3) (4) 

2011 2012 2013 Total 

Nota de Entrada 
0.117

**
 0.102

**
 0.164

***
 0.130

***
 

(3.08) (2.73) (4.15) (5.92) 

Cotas 
0.0339 -0.163

*
 0.190

*
 0.0192 

(0.46) (-2.18) (2.53) (0.45) 

Entrada no 2º semestre 
-0.144 -0.247

**
 -0.0536 -0.147

**
 

(-1.83) (-3.18) (-0.63) (-3.20) 

Área I 
0.155 0.0952 0.112 0.129

*
 

(1.72) (1.11) (1.22) (2.51) 

Área III 
0.214

*
 0.224

**
 0.0712 0.175

***
 

(2.55) (2.78) (0.78) (3.59) 

Área IV 
0.441

***
 0.158 0.221 0.292

***
 

(3.64) (1.09) (1.43) (3.71) 

Área V 
-0.0420 -0.0839 -0.0127 -0.0515 

(-0.24) (-0.47) (-0.07) (-0.50) 

Ano de ingresso (2013) 
   0.0398 

   (0.99) 

_cons 
-1.818

***
 -1.593

***
 -1.763

***
 -1.737

***
 

(-22.34) (-20.32) (-20.24) (-35.95) 

N 4945 4585 3760 13290 

t statistics in parentheses 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 
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APÊNDICE D3 – Modelo Probit para os anos de 2011-2013 (III) 

Variáveis 
(1) (2) (3) (4) 

2011 2012 2013 Total 

Nota de Entrada 
0.160

***
 0.165

***
 0.241

***
 0.188

***
 

(4.09) (4.17) (5.72) (8.16) 

Desempenho  
-0.237

***
 -0.352

***
 -0.339

***
 -0.307

***
 

(-9.10) (-13.57) (-12.06) (-20.14) 

Cotas 
0.0476 -0.144 0.188

*
 0.0291 

(0.63) (-1.83) (2.37) (0.65) 

Entrada no 2º semestre 
-0.140 -0.300

***
 -0.0507 -0.162

***
 

(-1.73) (-3.63) (-0.56) (-3.36) 

Área I 
0.166 0.136 0.151 0.157

**
 

(1.78) (1.49) (1.55) (2.92) 

Área III 
0.230

**
 0.250

**
 0.0923 0.198

***
 

(2.66) (2.89) (0.95) (3.86) 

Área IV 
0.447

***
 0.186 0.302 0.326

***
 

(3.59) (1.23) (1.88) (3.98) 

Área V 
-0.0443 -0.125 0.0776 -0.0389 

(-0.25) (-0.65) (0.39) (-0.36) 

Ano de ingresso (2013) 
   0.0341 

   (0.81) 

_cons 
-1.883

***
 -1.712

***
 -1.891

***
 -1.836

***
 

(-22.27) (-20.24) (-20.05) (-35.75) 

N 4945 4585 3760 13290 

t statistics in parentheses 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 
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APÊNDICE D4 – Modelo Probit para os anos de 2011-2013 (IV) 

Variáveis 
(1) (2) (3) (4) 

2011 2012 2013 Total 

Nota de entrada 

 

0.167
***

 0.199
***

 0.288
***

 0.217
***

 

(4.05) (4.78) (6.49) (9.00) 

Desempenho  

 

-0.249
***

 -0.373
***

 -0.355
***

 -0.324
***

 

(-9.26) (-13.91) (-12.32) (-20.67) 

Gênero (feminino) 

 

-0.0205 -0.0488 0.0726 0.00165 

(-0.30) (-0.70) (0.95) (0.04) 

Estado civil (casado) 

 

-0.286 0.373
*
 0.0920 0.0537 

(-1.37) (2.04) (0.43) (0.48) 

Idade 

 

-0.0157
*
 -0.0239

***
 -0.0103 -0.0163

***
 

(-2.24) (-3.39) (-1.34) (-3.93) 

Mãe Ensino Médio 

 

0.0651 0.0565 0.0463 0.0617 

(0.59) (0.48) (0.36) (0.91) 

Mãe Ensino Superior 

 

-0.0215 -0.0319 0.0188 -0.00971 

(-0.17) (-0.24) (0.13) (-0.13) 

Renda 1 a 5 SM 

 

-0.0493 0.0111 -0.154 -0.0700 

(-0.41) (0.09) (-1.34) (-1.04) 

Renda 5 a 10 SM 

 

0.0172 -0.118 -0.274 -0.128 

(0.12) (-0.79) (-1.85) (-1.52) 

Renda maior que 10SM 

 

-0.223 -0.193 -0.540
**

 -0.305
***

 

(-1.43) (-1.25) (-3.24) (-3.39) 

Cotas 

 

0.0285 -0.176
*
 0.126 -0.00638 

(0.35) (-2.09) (1.48) (-0.13) 

Entrada no 2ºsemestre 

 

-0.158 -0.296
***

 -0.0241 -0.158
**

 

(-1.92) (-3.54) (-0.26) (-3.23) 

Área I 

 

0.203
*
 0.157 0.225

*
 0.199

***
 

(2.06) (1.62) (2.19) (3.49) 

Área III 

 

0.287
**

 0.304
***

 0.137 0.247
***

 

(3.22) (3.42) (1.38) (4.70) 

Área IV 
0.508

***
 0.251 0.324

*
 0.372

***
 

(3.91) (1.60) (1.98) (4.42) 

Área V 
0.0236 -0.0748 0.159 0.0177 

(0.13) (-0.39) (0.80) (0.16) 

Ano de ingresso (2013) 
   0.0183 

   (0.43) 

_cons 
-1.517

***
 -1.199

***
 -1.574

***
 -1.435

***
 

(-6.51) (-5.00) (-6.37) (-10.42) 

N 4918 4564 3741 13223 

t statistics in parentheses 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

APÊNDICE D5 – Modelo Probit para os anos de 2011-2013 completo 

Variáveis 
(1) (2) (3) (4) 

2011 2012 2013 Total 

Nota de entrada 
0.173

***
 0.208

***
 0.306

***
 0.228

***
 

(4.17) (4.95) (6.78) (9.35) 

Desempenho 1º semester 
-0.248

***
 -0.337

***
 -0.334

***
 -0.303

***
 

(-6.62) (-9.54) (-8.27) (-14.17) 

Gênero (feminino) 
-0.0199 -0.0337 0.0991 0.0110 

(-0.29) (-0.48) (1.27) (0.27) 

Estado civil (casado) 
-0.335 0.399

*
 0.0800 0.0384 

(-1.59) (2.14) (0.37) (0.34) 

Idade 
-0.00999 -0.0249

**
 -0.00884 -0.0142

**
 

(-1.32) (-3.09) (-1.04) (-3.08) 

Mãe Ensino Médio 
0.0710 0.0657 0.0560 0.0673 

(0.64) (0.55) (0.43) (0.99) 

Mãe Ensino Superior 
-0.0151 -0.0273 0.0241 -0.00479 

(-0.12) (-0.20) (0.17) (-0.06) 

Renda 1 a 5 SM 
-0.0332 0.0138 -0.155 -0.0672 

(-0.28) (0.11) (-1.34) (-0.99) 

Renda 5 a 10 SM 
0.0396 -0.0990 -0.256 -0.113 

(0.27) (-0.66) (-1.70) (-1.33) 

Renda maior que 10SM 
-0.201 -0.170 -0.513

**
 -0.291

**
 

(-1.28) (-1.09) (-3.04) (-3.21) 

Reprovação 
0.00569 0.205 0.134 0.112 

(0.04) (1.72) (0.93) (1.51) 

Cursinho 
-0.00122 -0.0187 -0.0715 -0.0231 

(-0.02) (-0.26) (-0.93) (-0.57) 

Tentativas de Ingresso:     

0 
0.109 -0.110 0.191 0.0420 

(0.68) (-0.67) (0.94) (0.43) 

1 
0.0366 -0.173 -0.0252 -0.0658 

(0.23) (-1.08) (-0.12) (-0.68) 

2 
-0.143 -0.131 0.261 -0.0380 

(-0.88) (-0.80) (1.28) (-0.39) 

3 
-0.0839 -0.352 -0.0916 -0.181 

(-0.47) (-1.76) (-0.38) (-1.58) 

Cotas 
0.0199 -0.162 0.135 -0.00245 

(0.24) (-1.91) (1.58) (-0.05) 

Entrada no 2ºsemestre 
-0.158 -0.288

***
 0.00474 -0.147

**
 

(-1.91) (-3.43) (0.05) (-2.99) 

Área I 
0.209

*
 0.160 0.223

*
 0.200

***
 

(2.09) (1.63) (2.14) (3.48) 

Área III 
0.287

**
 0.311

***
 0.120 0.249

***
 

(3.19) (3.47) (1.19) (4.69) 

Área IV 
0.501

***
 0.243 0.270 0.354

***
 

(3.82) (1.54) (1.62) (4.17) 

Área V 
0.00776 -0.0426 0.153 0.0191 

(0.04) (-0.22) (0.75) (0.17) 

Ano de ingresso (2013) 
   0.00799 

   (0.19) 

_cons 
-1.672

***
 -1.105

***
 -1.748

***
 -1.484

***
 

(-5.42) (-3.31) (-4.79) (-7.82) 

N 4900 4548 3725 13173 

t statistics in parentheses 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

Fonte: Elaboração própria (2017) com dados da UFBA (2011-2013) 
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