
 

 

 

 

      
 

 

Nota de Imprensa      
 

Universia promove Seminário Evasão no Ensino Superior Brasileiro 

  
  

      Evento trará reitores, autoridades e especialistas para discutir, na sede do 
Santander, um dos principais desafios das universidades na atualidade. 
  

  
São Paulo, 16 de junho de 2015 – O número de brasileiros matriculados no ensino 
superior aumentou em 5,5 milhões nos últimos 15 anos. Ainda assim, as universidades 
enfrentam um grande desafio: as desistências dos alunos durante esta etapa dos estudos, 
que atinge 25% na rede privada e 12% entre as instituições públicas. Autoridades e 
especialistas vão discutir as principais causas e soluções para este problema no Seminário 
Evasão no Ensino Superior Brasileiro, que será realizado pela Universia Brasil, nos dias 18 
e 19 de junho, na Torre Santander (Av. Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo). 
  
A curadoria é do professor Oscar Hipólito, reitor da Universidade Anhembi Morumbi e vice-
presidente acadêmico da Laureate Brasil, correalizadora do seminário – que também 
contará com a presença do secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação, 
Jesualdo Pereira Farias. As inscrições estão abertas no site oficial do evento 
http://centrodedesarrollo.universia.net/SAOPAULO/pt/index.jsp), com preços exclusivos para as 
instituições de ensino superior parceiras da rede Universia. 
  
O primeiro dia do seminário, que será aberto pelos professores Hipólito e Marco Antonio 
Zago, reitor da Universidade de São Paulo, pelo diretor geral da Universia, Luis Cabañas, e 
pelo diretor do Santander Universidades, Jamil Hannouche, terá como destaque um 
panorama estatístico das desistências no ensino superior. O professor Christian Ortega, 
vice-presidente de customer experience da Laureate USA, falará sobre Gestão e 
Monitoramento das instituições de ensino. Rubens Oliveira, Diretor do Dot Group 
apresentará o Modelo Preditivo de Evasão, sistema desenvolvido no exterior, mas 
adaptado ao cenário brasileiro, que pode prever possíveis evasões e possibilita a 
prevenção. 
  
O primeiro dia também contará com a apresentação de cases de sucesso nacionais e 
internacionais. O professor William Scott Green, vice-reitor sênior e decano de graduação 
da Universidade de Miami, apresentará o programa contra a evasão adotado pela 
instituição. Um exemplo nacional será apresentado pela professora Josiane Maria de 
Freitas Tonelotto, reitora de ensino à distância da Laureate Brasil. E a importância do 
nivelamento de conteúdos como ferramenta para conter a evasão será tema da palestra de 
Eduardo Bontempo, fundador da Geekie Games. 
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No segundo dia do evento, os presentes vão conhecer mais sobre a dinâmica de evasão 
no EAD, com a exposição de Luciano Sathler, diretor da Associação Brasileira de Ensino à 
Distância e diretor de inovação da rede Metodista. Bruno Girardino, especialista do setor 
educacional do Santander Brasil e Daniel Mitraud, superintendente do Santander 
Universidades vão tratar do financiamento estudantil, medida que afeta diretamente a 
evasão no ensino privado. 
  
O evento será encerrado com uma mesa de debates que contará com a presença do 
secretário de ensino superior do MEC, Jesualdo Farias, além do professor Eurico de Barros 
Lôbo Filho, reitor da Universidade Federal de Alagoas e do professor Benedito Guimarães, 
reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com moderação do professor Hipólito. 
  
Além de alertar para as importantes perdas sociais causadas pelo abandono dos estudos, 
o seminário cumpre o papel de desmistificar o conceito da evasão como sendo decorrente 
de fatores específicos ou majoritariamente financeiros. “A evasão não tem uma única 
causa. Isso torna o problema complexo e difícil de ser atacado”, afirma o professor Hipólito. 
“O seminário chama a atenção para o fato de que as universidades devem ter um 
programa institucionalizado de combate à evasão.” 
   
  
SERVIÇO: 
O que: Seminário Evasão no Ensino Superior Brasileiro 

Quando: 18 e 19 de junho de 2015 

Horários: 8h às 17h30 (dia 18) e 8h às 13h30 (dia 19) 
Onde: Auditório do Mezanino na Torre Santander à Av. Juscelino Kubitschek, 2235 - Vila 
Olímpia - 04543-011 - São Paulo – SP 

  
Inscrições online: http://centrodedesarrollo.universia.net/SAOPAULO/pt/preinscripcion.jsp  
Contato para informações: Raíssa Souza ou Michaela Malavazi 
Tel: +55 11 3553 5168 / +55 11 3553 0964 relacionamento@universia.com.br 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Relações com a Imprensa - imprensa@santander.com.br 
(11) 3553-5244 / 7061 / 5157 / 7366 / 5259 

SAC 0800 762 7777 / Ouvidoria 0800 726 0322 

www.santander.com.br twitter.com/santander_br 
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