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Resumo do trabalho: Reprovações contínuas e dificuldade em se manter dentro do tempo normal do 

curso de graduação são as principais causas de desistência de cursos de graduação em universidades 
públicas. Com o passar do tempo, o aluno em dificuldade vai sendo reprovado e vai ficando para trás em 
relação a seus colegas. Esse fator juntamente com a dificuldade de montar planejamentos de estudo, faz 
com que o aluno perca interesse no curso, perdendo uma oportunidade de desenvolvimento 
profissional e pessoal. Além disso, também faz com que o investimento da universidade e do corpo 
docente no ensino do aluno até aquele ponto seja em vão. Uma das estratégias para diminuir a evasão 
de alunos de graduação é criação de planejamentos curriculares. Nesses planejamentos, o aluno 
informa quais disciplinas já cursou e uma perspectiva sobre o tempo que pretende se formar. O 
planejamento oferece ao aluno um guia de quais disciplinas deve realizar em cada período, com todas 
as restrições aplicadas. Neste trabalho, foi realizada a implementação de uma API capaz de fazer 
planejamentos para alunos dos cursos de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. Além da 
API, também foi desenvolvida uma plataforma Web para que alunos, coordenadores e professores da 
Universidade podem gerar planos curriculares personalizados. O objetivo deste projeto é aumentar o 
número de formandos da Universidade, gerando um melhor aproveitamento de recursos e 
oportunidades oferecidos pela mesma. 

 

Vitória, 06 de maio de 2021. 

 


