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Resumo  

O presente trabalho teve o objetivo de analisar o desempenho acadêmico dos 
alunos do IFG Campus Inhumas ingressantes no Ensino Técnico nos anos de 
2013 e 2014 pertencentes aos cursos de Química e Informática. A pesquisa teve o 
objetivo de analisar o rendimento dos alunos nos seguintes critérios: 1. 
Discrepância das notas entre as diferentes disciplinas; 2. Comparação entre as 
notas de representantes e calouros; 3. Comparação entre o nível de rendimento 
das duas turmas pesquisadas. Foram registrados e analisados as notas dos alunos 
nos quatro bimestres dos referidos anos. Esta pesquisa nos ajudou a compreender 
diferentes aspectos da avaliação e gestão escolar, tais como: 1. Os repetentes têm 
índice de reprovação extremamente elevado, reforçando o maior contingentes de 
evasão escolar da Instituição; 2. Disciplinas que “popularmente” são conhecidas 
como “fáceis” tiveram índice de reprovação igual as que “tradicionalmente” são 
conhecidas como difíceis; 3. As notas dos calouros no primeiro bimestre 
costumeiramente são muito baixas, visto que os alunos estão em fase de 
adaptação a uma nova instituição e uma nova etapa da educação básica; 4. Pouco 
foi feito pela Instituição para reverter o quadro dos alunos repetentes havendo um 
índice elevado de notas baixas nos quatro bimestres dos anos letivos analisados; 
5. O processo de recuperação de notas ainda é uma realidade distante na 
Instituição avaliada; 6. Embora o discurso da inclusão dos alunos com carência 
seja difundido entre as escolas públicas brasileiras, percebemos uma exclusão, 
visto que o aluno carente e de baixa classe social é afastado de uma educação 
de qualidade, pois o processo de recuperação de notas não atende suas 
necessidades, visto que o índice de alunos repetentes que evadem a escola é 
elevadíssimo; 7. Não é nítida a realização de um trabalho avaliativo interdisciplinar 
na escola.    
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