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O ingresso discente ao ensino superior brasileiro verificou mudanças consideráveis a partir de 2009, com o 

advento do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Aliado a isso, a criação do Sistema de Seleção 

Unificado (SISU) incentivou a migração, mas também criou impactos em termos de evasão estudantil. O 

SISU apresenta-se como uma plataforma online, através da qual instituições públicas de ensino superior 

ofertam vagas em cursos de graduação, aos discentes selecionados, exclusivamente com base na nota obtida 

no último ENEM. Através dessa política, o Ministério da Educação (MEC) almeja a democratização do 

acesso ao ensino superior, oportunizando igualdade na diversificação de escolha, por parte de todos os 

discentes envolvidos nos procedimentos de ingresso. O processo seletivo de novos universitários, 

sobremaneira para instituições públicas de ensino superior, constituiu-se, a partir desse cenário, em um 

sistema centralizado e autônomo. A avaliação do ingressante passou da esfera das Instituições de Ensino 

Superior (IES) para a governamental.  

Objetiva este estudo, analisar a influência da forma de ingresso, bem como o padrão da migração discente 

no Brasil, utilizando-se do Censo da Educação Superior, fomentado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Faz-se necessário compreender os determinantes da 

migração discente brasileira, a luz da busca de ensino superior de qualidade, bem como avaliar como esse 

processo foi impactado pela política de centralização do sistema de seleção universitária. Foram 

considerados, neste ínterim, além da forma de ingresso discente na Educação Superior, o sexo; a raça; idade; 

local de nascimento e reserva de vaga; financiamento estudantil, IES, nome do curso e apoio moradia, no 

período de 2013 até 2017, para as  Unidades Federativas brasileiras (UF’s).   

Realizada a análise temporal, verificaram-se as alterações no padrão de migração, considerando as variáveis 

citadas, exibindo os resultados apurados em mapas de fluxo (origem/destino). Os dados do Censo do 

Educação Superior foram tratados no gerenciador da base de dados (PostgreSQL), aliada a análise 

estatística descritiva (R Statistics). O mapeamento de  fluxo ficou a cargo do Q-GIS e finalmente, a 

execução da análise de cluster (Knime), procurando agrupar os alunos pelas variáveis consideradas.  

O itinerário metodológico aplicado possibilitou a identificação dos padrões de migração, bem como a 

alteração destes entre 2013 e 1017, a distribuição espacial das migrações e agrupamento dos migrantes 

discentes. Além disso, evidenciou-se que os programas de financiamento estudantil têm influência no 

processo migratório discente, assim como o ingresso desse - em programa que oferta vagas pelo SISU - 

eleva a probabilidade dele ter migrado de outra UF. A temática aqui abordada servirá de subsídios a 

trabalhos futuros mais aprofundados, acerca da evasão e forma de ingresso nas IES públicas brasileiras, 

posto que, o assunto é recorrente e encerra implicações políticas e socioeconômicas decorrentes do processo 

migratório estudantil. 
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