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RESUMO 

As instituições federais de ensino superior ao adotarem à reserva de vagas para ingresso em 

seus cursos, propiciaram que muitas pessoas que antes não teriam condições, conseguissem 

acessar à educação superior pública. Porém além do ingresso, essas instituições precisam 

garantir a permanência e conclusão dos cursos. Observa-se, entretanto, uma carência de 

estudos que discutam e apresentem propostas para gestão dessa política pública nas 

universidades. Assim, o objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo de avaliação e 

gestão da política de cotas em Instituições federais de Ensino Superior (IFES), a partir do caso 

da Universidade Federal de Goiás (UFG) que contribua na promoção da permanência e 

conclusão dos cursos. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica e estudo de caso na 

UFG. A pesquisa bibliográfica permitiu definir cinco eixos a serem observados na gestão da 

política de cotas sendo: 1-Recepção e Acolhimento; 2- Apoio Pedagógico; 3-Assistência 

Estudantil; 4-Acompanhamento do desempenho e evasão e 5-Avaliação da política de cotas, 

bem como os desafios para gestão da política de cotas em IFES nas cinco regiões do Brasil. 

Na UFG os dados foram coletados por meio de entrevistas e aplicação de questionários. As 

dificuldades e/ou desafios observados em cada eixo e as sugestões de melhorias apontadas 

pelos participantes da pesquisa e pela pesquisa bibliográfica, contribuíram no 

desenvolvimento do modelo de avaliação e gestão. Para validação do modelo proposto foi 

realizada sua aplicação na UFG. Os resultados indicaram que o eixo no qual são realizadas 

mais ações na gestão da política de cotas da UFG é o apoio pedagógico e o setor que se 

destacou foi a Coordenadoria de Ações Afirmativas, fato esse que se justifica em razão da 

finalidade do setor que é dar apoio aos estudantes cotistas. Percebe-se, porém, que as IFES 

possuem muitas dificuldades na gestão da política de cotas a serem superadas. Dentre as 

contribuições desta pesquisa destacam-se o desenvolvimento do modelo de avaliação e gestão 

da política de cotas em IFES e as propostas de melhoria na gestão da política de cotas da UFG 

que foram apresentadas. 

Palavras-Chave: Política de Cotas. Instituições Federais de Ensino Superior. Avaliação. 

Gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT 

The federal institutions of higher education, when adopting the reservation of places to enter 

their courses, provided that many people who previously could not afford to gain access to 

public higher education. However, in addition to admission, these institutions must guarantee 

the permanence and completion of the courses. However, there is a lack of studies that discuss 

and present proposals for the management of this public policy in universities. Thus, the 

objective of this study was to develop a model for evaluation and management of quotas 

policy in Federal Institutions of Higher Education (IFES), based on the case of the Federal 

University of Goiás (UFG), which contributes to the promotion of permanence and 

completion of courses . For that, a bibliographic research and a case study at the UFG were 

carried out. The bibliographic research allowed to define five axes to be observed in the 

management of quotas policy: 1-Reception and Reception; 2- Pedagogical Support; 3-Student 

Assistance; 4-Follow-up of performance and evasion and 5-Evaluation of the quota policy, as 

well as the challenges for management of quota policy in IFES in the five regions of Brazil. In 

the UFG the data were collected through interviews and questionnaires. The difficulties and / 

or challenges observed in each axis and the suggestions for improvements pointed out by the 

research participants and by the bibliographic research contributed to the development of the 

evaluation and management model. To validate the proposed model, it was applied to the 

UFG. The results indicated that the axis in which more actions are taken in the management 

of UFG's quota policy is pedagogical support and the sector that stood out was the 

Affirmative Action Coordination, a fact that is justified by the purpose of the sector that is 

give support to quota students. It can be seen, however, that the IFES have many difficulties 

in managing the quota policy to be overcome. Among the contributions of this research stand 

out the development of the model of evaluation and management of the quotas policy in IFES 

and the proposals for improvement in the management of the quotas policy of the UFG that 

were presented. 

Keywords: Quotas Policy. Federal Institutions of Higher Education. Evaluation. 

Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adoção de ações afirmativas na modalidade de reserva de vagas, denominadas cotas, 

para o ingresso nos cursos de graduação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

provocou mudanças tanto no perfil dos estudantes como na realidade das universidades, 

surgindo novas demandas entre elas, a necessidade de realizar a gestão dessa política pública. 

De acordo com Pinheiro (2014) os debates acerca das desigualdades nas condições de 

acesso de diferentes grupos sociais ao ensino superior estiveram presentes na pauta de 

organizações internacionais e movimentos populares, desde o século XX. Essas discussões 

deram visibilidade aos problemas de grupos historicamente discriminados, o que contribuiu 

para a adoção de políticas afirmativas, como as cotas. Neste sentido, ao longo do tempo, 

vários acontecimentos contribuíram e podem ser considerados marcos para a adoção das 

ações afirmativas, como pode ser observado na Figura 1.  

 

   Figura 1 - Linha do tempo dos principais acontecimentos para adoção de Ações 

Afirmativas 

 
       Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, segundo Santos (2012), pode 

ser identificada como marco universal em defesa e justificação das ações afirmativas. O 

mérito dessa Declaração foi à adoção de parâmetros protetivos mínimos dos direitos 

fundamentais, inicialmente pela tônica de proteção geral, que expressava o temor pela 

diferença, com base na igualdade formal.  
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Entretanto, o universal e o genérico não foram capazes de incorporar todos os sujeitos 

e suas especificidades no bojo dos direitos fundamentais, o que exigiu que fossem 

consideradas determinadas peculiaridades e particularidades dos indivíduos (SANTOS, 2012). 

Nesse sentido percebeu-se, a necessidade de conferir, a determinados grupos, uma proteção 

especial e particularizada, em face de sua própria vulnerabilidade. Nesse cenário a população 

afrodescendente, as mulheres, as crianças e demais grupos devem ser vistos nas 

especificidades e peculiaridades de sua condição social (PIOVESAN, 2007). Essa foi à base 

de fundamentação e justificativa da necessidade de adoção das ações afirmativas. 

O Brasil no ano de 1967 tornou-se signatário da Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial das Nações Unidas. Os Estados-Parte 

da Convenção, entre eles o Brasil assumiram não apenas o dever de adotar medidas que 

proibisse a discriminação racial, mas também, o dever de promover a igualdade, mediante a 

implementação de medidas especiais e temporárias, que acelerasse o processo de construção 

da igualdade racial (PIOVESAN, 2007).  

Diante dessa convenção o Estado brasileiro comprometeu-se a aplicar as ações 

afirmativas como forma de promoção da igualdade para inclusão de grupos étnicos 

historicamente excluídos no processo de desenvolvimento social (TREVISOL; NIEROTKA, 

2015). 

Outro marco legal que fundamentou a temática das ações afirmativas foi a 

Constituição Federal de 1988, que consolidou o princípio da igualdade perante a lei e trouxe 

em seu texto aspectos que remetem às políticas de ações afirmativas como proteção do 

mercado de trabalho da mulher e a reserva de cargos e empregos públicos para deficientes 

(MOEHLECKE, 2002). 

Porém, foi na Conferência Mundial de Durban (Conferência Mundial de Combate ao 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância), realizada na África do Sul, em 

setembro de 2001, que o governo brasileiro diante da pressão internacional acerca das 

desigualdades raciais teve que posicionar, criando um contexto e esferas institucionais que 

permitisse aos movimentos negros denunciar e propor políticas. O resultado mais significativo 

foi à criação de uma lei estadual instituindo cotas raciais nas universidades públicas 

vinculadas ao governo do estado do Rio de Janeiro; Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) e Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) (SANTOS, 2006). 

Assim, a posição do Brasil em relação a Durban foi decisiva para o aquecimento do 

debate acerca das políticas de ações afirmativas. O estado brasileiro passou a reconhecer as 

consequências do racismo e a necessidade de adoção de medidas que pudessem minimizar ou 
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mitigar as consequências dos seus efeitos. Embora a luta pelas políticas de ações afirmativas 

fosse antiga foi a partir de Durban que o Brasil passou a experimentá-las de forma mais 

sistemática (SANTOS, 2012). 

Em 2001, a UERJ foi a primeira universidade pública a adotar a reserva de vagas de 

caráter social e racial destinadas a estudantes egressos da escola pública, negros e pessoas 

com deficiência. A situação segundo Santos (2012) gerou muita polêmica e muitos debates 

foram realizados naquele período entre a comunidade universitária e também externa. Além 

disso, motivou duas ações de inconstitucionalidade contra as cotas, junto ao Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro e, em seguida, ganhou espaço nacional, na instância do Superior 

Tribunal Federal, cujo equacionamento só ocorreu em 2012, quando declarada a 

constitucionalidade das cotas.  

No âmbito das universidades federais, a Universidade de Brasília (UNB) foi a primeira 

universidade pública federal a adotar ações afirmativas, na qual previu cotas raciais para 

negros e indígenas e intensificou o apoio ao sistema local de escolas públicas. As cotas 

passaram a vigorar em 2004, no seu segundo vestibular. A UNB foi pioneira, servindo de 

referência para outras universidades federais por todo o país (SANTOS, 2012). 

Segundo pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação 

Afirmativa (GEMAA), o ano de 2008 apresentou um boom de adoção de políticas de ação 

afirmativa nas universidades federais, que até então estavam bem atrás das universidades 

estaduais no que toca a adoção desses programas. Trata-se do mesmo ano em que essas 

instituições aderiram ao REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais) e tiveram que adequar seus processos seletivos às 

condicionalidades do programa que vinculava a liberação de verbas a um compromisso social 

das instituições com políticas de inclusão e assistência estudantil (EURÍSTENES; FERES 

JÚNIOR; CAMPOS, 2015). 

Em 29 de agosto de 2012, foi sancionada pela Presidente Dilma, a Lei Nº 12.711/12, 

mais conhecida como “Lei das Cotas” que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais 

e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, estabelecendo que as mesmas 

reservem em cada processo seletivo, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 

estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, sendo que 

estas vagas serão subdivididas em metade para estudantes de escolas públicas com renda 

familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e metade para estudantes de 

escolas públicas com renda familiar superior a esse valor. Nos dois casos, inicialmente era 

levado em conta o percentual mínimo correspondente à proporção de autodeclarados pretos, 
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pardos e indígenas na unidade da Federal onde estava instalada a instituição, de acordo com o 

último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 

2012).  

Em 2016, por meio da Lei nº 13.409 houve alteração da Lei 12.711/2012 incluindo na 

reserva de vagas, as pessoas com deficiência observando os mesmos critérios, ou seja, a 

proporção de presença dessas pessoas na população da unidade da Federação onde está 

instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE (BRASIL, 2016). 

Se antes as próprias universidades elaboravam e aplicavam suas políticas de ação 

afirmativa de acordo com critérios próprios e necessidades identificadas de forma individual, 

a partir da Lei 12.711/2012, o Estado brasileiro passou a atuar como o grande regulador da 

política de cotas, ao torná-la obrigatória, bem como por instituir um formato a ser seguido por 

todas as universidades do país. A Lei veio com a expectativa de uniformização dessas 

iniciativas em todo o país (ROSA, 2013; TREVISOL; NIEROTKA, 2015). 

Mesmo após a regulamentação da política de cotas nas universidades federais, por 

meio da Lei 12.711/2012, sua utilização continua sendo polêmica. Questionamentos sobre a 

manutenção da qualidade do ensino superior nas universidades, o desempenho e evasão dos 

alunos cotistas, a necessidade de abrangências das políticas de assistência estudantis são 

dúvidas que surgiram com a adoção das ações afirmativas no ensino superior, pois segundo 

Rosa (2013) além de promover o ingresso na educação superior às universidades devem 

garantir a permanência e a formação de qualidade dos beneficiários das ações afirmativas, o 

que demanda uma gestão eficiente dessa política pública e uma constante avaliação das 

medidas adotadas pelas universidades. 

Diante dessa nova realidade nas IFES, após adoção da política de cotas, surge a 

necessidade de realizar uma adequação das práticas nos vários setores relacionados à gestão 

dessa política nas universidades. Para Paula (2017) as universidades federais devem se 

reestruturar internamente, abrir-se para as inovações pedagógicas, implodir sistemas de poder 

enrijecidos, romper com preconceitos, de forma a se tornarem aptas para receber esta nova 

parcela da população historicamente excluída do ensino superior. 

A avaliação contínua das práticas adotadas, bem como dos resultados alcançados nas 

universidades federais, são ações importantes para identificar os pontos positivos e os 

aspectos a serem melhorados na gestão das ações afirmativas na modalidade de reserva de 

vagas, tendo em vista a permanência e a conclusão dos cursos por seus beneficiários. Pois 

segundo Paula (2017) o incremento de políticas de acesso e de assistência estudantil, não tem 

sido acompanhado da permanência dos estudantes no sistema, com taxas de diplomação e de 
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conclusão dos cursos de graduação decrescentes, nos últimos anos, pois segundo a autora 

houve a inclusão de novos perfis de estudantes em um modelo de universidade que, em 

grande medida, não se alterou. 

Nesse sentido, Barbosa (2017) aponta que as universidades precisam promover 

mudanças no que diz respeito à gestão acadêmica e administrativa, a fim de garantir a 

viabilidade da ação afirmativa para os estudantes beneficiários desta política. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

Diante do exposto esse estudo tem como problema de pesquisa a seguinte questão: 

Como gerir a política de cotas em Instituições Federais de Ensino Superior de forma a 

promover a permanência e conclusão dos cursos por seus beneficiários? 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo Geral 

 Desenvolver um modelo de avaliação e gestão da política de cotas em Instituições 

federais de Ensino Superior, a partir do caso da Universidade Federal de Goiás. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para permitir o alcance do objetivo geral, foram definidos objetivos específicos que 

direcionam os esforços da pesquisa para: 

 Identificar e analisar os desafios para a gestão da política de cotas em Instituições 

Federais de Ensino Superior;  

 Diagnosticar como tem sido desenvolvida a gestão da política de cotas na 

Universidade Federal de Goiás; 

 Elaborar um modelo de avaliação e gestão da política de cotas em Instituições 

Federais de Ensino Superior; 

 Propor a partir da proposta elaborada mudanças na gestão da política de cotas na 

Universidade Federal de Goiás. 
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1.3 Justificativa da Pesquisa 

Na literatura é comum encontrar estudos que relatam dificuldades vividas pelas 

universidades federais após a adoção de ação afirmativa na modalidade de reserva de vagas 

(CARVALHO, 2010; LIMA, 2014; PALLA, 2017), entretanto, observa-se uma carência de 

estudos que discutam e apresentem propostas para gestão dessa política pública nas 

universidades, considerando os diferentes aspectos que podem influenciar a permanência e 

conclusão dos cursos. No entanto, realizar a avaliação, gestão e acompanhamento da política 

de cotas nas IFES, é essencial para que consigam ser aplicadas em sua integridade e atinja 

seus objetivos.  

A gestão da política de cotas exige uma integração dos vários setores da universidade, 

desde a realização do processo seletivo até a conclusão dos cursos. Nesse processo, o 

acompanhamento da política permite conhecer as necessidades dos alunos, bem como realizar 

da melhor maneira a aplicação dos recursos financeiros destinados a essa política pública, de 

forma a promover a permanência dos alunos e a conclusão dos cursos.  

Dada à importância da gestão da política de cotas para garantir a permanência e 

conclusão dos cursos por seus beneficiários, bem como a lacuna existente na literatura, 

espera-se contribuir de forma prática para uma gestão mais eficiente dessa política pública, 

desenvolvendo uma proposta de avaliação e gestão que favoreça o alcance de melhores 

resultados nas IFES. 

Espera-se também que esta pesquisa contribua para a área acadêmica trazendo novas 

ideias, reunindo fatores e dimensões a serem observados na gestão dessa política pública. 

Além disso, por ser um dos objetivos do Mestrado Profissional em Administração 

Pública (PROFIAP), disponibilizar instrumentos, modelos e metodologias que sirvam de 

referência para a melhoria da gestão pública, espera-se contribuir com a gestão da política de 

cotas na Universidade Federal de Goiás, instituição na qual a autora tem atuação desde o ano 

de 2016 e local em que foi realizada a coleta de dados.  
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1.4 Estrutura do Trabalho  

 

Para melhor compreensão desta pesquisa, esta dissertação está organizada em sete 

capítulos.  

No primeiro capítulo, a introdução, é realizada uma contextualização do tema da 

pesquisa, seguida da definição do problema de pesquisa, objetivos, aspectos que justificam a 

pesquisa e a estrutura do trabalho. 

 O capítulo 2 compõe o referencial teórico, sendo discutido o papel do Estado e da 

Administração Pública na criação das políticas de ação afirmativa, a função social, e os 

modelos de Administração Pública, seguido de uma revisão de literatura sobre, definições e 

origens das ações afirmativas, criação das cotas na pós-graduação e a importância da 

assistência estudantil para promover a permanência e conclusão dos cursos. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada, compreendendo a definição do 

tipo de pesquisa, a seleção e protocolo do estudo de caso, instrumentos utilizados para coleta 

de dados e os critérios para avaliação dos resultados. 

No capítulo 4 é realizado o diagnóstico da gestão da política de cotas nas IFES 

segundo a literatura, bem como o diagnóstico na Universidade Federal de Goiás (UFG) a 

partir da pesquisa de campo, identificando as ações realizadas e percepção dos gestores, 

alunos (cotistas e não cotistas), docentes e técnicos administrativos de uma unidade 

acadêmica sobre a gestão da política de cotas. 

No quinto capítulo é apresentada a proposta de inovação e intervenção, que consiste 

em um modelo de avaliação e gestão da política de cotas composto por cinco eixos. O 

capítulo aborda a aplicação do modelo na UFG e as sugestões de mudanças na avaliação e 

gestão da política na instituição. 

O capítulo 6 apresenta as contribuições tecnológicas e sociais desta pesquisa e no 

sétimo são expressas as considerações finais deste estudo, limitações da pesquisa e sugestões 

para trabalhos futuros. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tem como objetivo contextualizar as questões teóricas referentes ao papel 

do Estado e Administração Pública, apresentar definições e origens das ações afirmativas e 

política de cotas, bem como discutir o papel da assistência estudantil na promoção da 

permanência e conclusão dos cursos. 

2.1 Estado e Administração Pública 

O Estado segundo Matias-Pereira (2009, p.129) “pode ser aceito como um conjunto de 

instituições criadas, recriadas e ajustadas para administrar conflitos e tensões em um 

determinado território”. Por ser um ente abstrato, o Estado segundo o autor, se materializa por 

meio de instituições, que são o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, as forças militares, os 

governos subnacionais e a Administração Pública. Todas essas instituições vão materializar e 

arbitrar os conflitos e tensões que são levados ao Estado. 

Em sua marcha evolutiva, o Estado moderno apresentou múltiplas faces. Trata-se de 

concepções jurídico-políticas específicas que foram se constituindo e se institucionalizando 

como decorrência das formas de desenvolvimento das relações sociais de produção e das 

forças produtivas. As formas jurídico-estatais que ele institui procuraram acomodar no 

interior de uma determinada ordem política os interesses e as demandas dos agentes sociais 

mais proeminentes em cada contexto histórico específico (ARAÚJO; STRASBURG, 2008). 

De um Estado nacional-absolutista caracterizado por centralização política, 

administrativa, militar e financeira para o Estado Democrático Social de Direito voltado para 

a defesa da dignidade da pessoa humana, por intermédio do reconhecimento e da garantia dos 

direitos fundamentais, no qual se encontra a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, tem-se a recepção do princípio fundamental da igualdade na sua acepção material e, 

por meio dele, a promoção de políticas públicas baseadas em ações afirmativas. 

O princípio da igualdade perante a lei foi tido durante muito tempo, como a garantia 

da concretização da liberdade. Para os pensadores e teóricos da escola liberal, bastaria a 

simples inclusão da igualdade no rol dos direitos fundamentais para que a mesma fosse 

efetivamente assegurada no sistema constitucional (GOMES, 2007).   

A concepção de uma igualdade puramente formal, estabelecida em lei, começou a ser 

questionada, quando se constatou que a igualdade de direitos não era, por si só suficiente para 

tornar acessível a quem era socialmente desfavorecido as oportunidades de que gozavam os 

indivíduos socialmente privilegiados. Importaria, pois, colocar os primeiros ao mesmo nível 
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de partida. Em vez de igualdade de oportunidades, importava falar em igualdade de condições 

(DRAY, 1999). 

No lugar da concepção ‘estática’ de igualdade formal, cuida-se nos dias atuais, de se 

consolidar a igualdade material ou substancial, que, recomenda uma noção ‘dinâmica’ de 

igualdade, na qual são devidamente pesadas e avaliadas as desigualdades concretas existentes 

na sociedade, de forma que as situações desiguais sejam tratadas de maneira desigual, 

evitando-se assim o aprofundamento e a perpetuação de desigualdades construídas pela 

própria sociedade. Dessa nova visão resultou o surgimento, em diversos ordenamentos 

jurídicos nacionais e na esfera do Direito Internacional dos Direitos Humanos, de políticas 

sociais de apoio e de promoção de determinados grupos socialmente fragilizados. Essas 

políticas sociais foram chamadas de ‘ação afirmativa’ ou, na terminologia do direito europeu, 

de ‘discriminação positiva’ ou ‘ação positiva’ (GOMES, 2007). 

A ação afirmativa na modalidade de reserva de vagas para o ingresso no ensino 

superior instituída por meio da Lei 12.711/2012, chamada de “cotas”, busca a consolidação da 

igualdade material, ou seja, possibilitar aos alunos de escola pública, pretos, pardos, 

indígenas, e pessoas com deficiência o acesso à universidade pública, por meio de uma 

igualdade condições, onde poderão disputar entre eles a 50% (cinquenta por cento) das vagas 

reservadas. 

A introdução das políticas de ação afirmativa representou, em essência segundo 

Gomes (2007), a mudança de postura do Estado, que ao invés de conceber políticas públicas 

de que todos seriam beneficiários, independentemente da sua raça, cor ou sexo, o Estado 

passa a levar em conta esses fatores na implementação das suas decisões, não para prejudicar 

quem quer que seja, mas para evitar que a discriminação, que tem um fundo histórico e 

cultural, termine por perpetuar as iniquidades sociais. 

No mundo contemporâneo, a função principal do Estado segundo Matias-Pereira 

(2009) é a de ampliar as oportunidades individuais, institucionais e regionais, preocupando 

em gerar estímulos para facilitar a incorporação de novas tecnologias e inovações no setor 

público que proporcione as condições exigidas para atender às exigências da sociedade 

contemporânea. Esses esforços visam permitir que os gestores públicos, além de atuarem com 

mais transparência na gestão pública, alcancem maior eficiência, eficácia e efetividade na 

qualidade dos serviços públicos ofertados à população, criando um ambiente favorável para a 

inclusão social e o fortalecimento da capacidade de formulação e implementação de políticas 

públicas. 
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2.1.1   Função Social da Administração Pública 

Para realizar seus objetivos, o Estado segundo Bresser-Pereira (2017) se desdobra, 

historicamente, em dois: Estado como regime político ou como sistema constitucional-legal, e 

Estado como Administração Pública ou como aparelho (organização) que garante o sistema 

constitucional-legal.  

O caráter social da Administração Pública está presente em suas principais definições, 

apesar de se tratar de um conceito amplo, não existindo uma definição clara do termo, Matias-

Pereira (2009) define a Administração Pública como conjunto de serviços e entidades 

incumbidos de concretizar as atividades administrativas, ou seja, da execução das decisões 

políticas e legislativas, tendo como propósito a gestão de bens e interesses qualificados da 

comunidade no âmbito dos três níveis de governo: federal, estadual ou municipal.  A 

Administração Pública pode ser aceita também segundo o mesmo autor, como o aparelho do 

Estado organizado com a função de executar serviços visando à satisfação das necessidades 

da população. 

Para Bobbio (2007) Administração Pública designa o conjunto das atividades 

diretamente destinadas à execução das tarefas ou incumbências consideradas de interesse 

público ou comum, numa coletividade ou numa organização estatal. 

Como um instrumento colocado a serviço do Estado e, por essa razão, responsável 

pelo alcance do bem comum, a Administração Pública segundo Brulon, Vieira e Darbillly 

(2013) possui uma função social a cumprir.   

Para cumprir da melhor forma possível a sua função social, a Administração Pública 

precisa colocar no centro de suas ações critérios que tenham como finalidade última a 

preocupação com o bem estar da coletividade (MATIAS-PEREIRA, 2009), e ao se constituir 

como um pilar fundamental do Estado, precisa apresentar um bom desempenho no 

cumprimento de suas funções (BRULON; VIEIRA; DARBILLY, 2013).  

A Administração Pública deve atuar de maneira eficiente, eficaz e efetiva (MATIAS-

PEREIRA, 2009) para viabilizar e garantir os direitos do cidadão que estão consagrados na 

Constituição Federal do Brasil, entre eles o direito à educação.  A figura 2 traz os conceitos de 

eficiência, eficácia e efetividade apresentados pelo autor. 
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   Figura 2 – Conceitos de eficiência, eficácia e efetividade 

 
     Fonte: Matias-Pereira (2009) 

 

No contexto das instituições de ensino superior segundo Sanematsu (2016), a 

eficiência gera melhoria na prestação dos serviços que, por sua vez, aprimora a formação do 

aluno e, a longo prazo, promove benefícios para a sociedade como um todo. 

 

2.1.2 Modelos de Administração Pública 

Na trajetória da Administração Pública, predominaram diferentes modelos ou formas 

de atuação denominadas de: Administração Pública patrimonialista, burocrática, gerencial e 

societal. Essas formas de atuação variaram de acordo com a evolução do próprio Estado e das 

necessidades da sociedade (MATIAS-PEREIRA, 2009).  

O processo de mudança de um modelo de atuação é denominado de reforma 

administrativa. As reformas administrativas realizadas pela Administração Pública segundo 

Secchi (2009) consolidaram novos discursos e práticas derivadas do setor privado que foram 

utilizados como benchmarks para organizações públicas em todas as esferas de governo. 

Na vigência do Estado absoluto, a administração poderia ser patrimonial, visto que não 

havia necessidade de os monarcas separarem o seu patrimônio do patrimônio público. Assim, 

na Administração Pública Patrimonialista, o aparelho do Estado atua como extensão do poder 

do monarca (MATIAS-PEREIRA, 2009). 

 Na Administração Pública brasileira, as raízes do patrimonialismo originaram-se no 

período de formação do país e explicam-se pelos mecanismos adotados para gerir as 

exigências que a máquina de dominação colonial portuguesa demandava ao governo da 

Metrópole (LANA, 2015).  

O domínio dos postos de comando da República pela nobreza da terra lhe garantia o 

controle sobre os mecanismos de enriquecimento e ascendência sobre o mercado, bem como a 
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capacidade das elites brasileiras de se apropriarem de partes da máquina administrativas por 

meio de relações políticas patrimonialistas, estariam segundo Fragoso (2002), na gênese da 

desigualdade e da exclusão social no país. 

O caráter institucional da máquina administrativa estatal de acordo com Lana (2015) 

era marcado pela existência de poucos órgãos, que, entretanto, tinham grande abrangência de 

atuação; prevaleciam as apropriações de cargos públicos e recursos do Estado por interesses 

particulares e individuais e a centralização das decisões. 

 Entretanto, com as conquistas sociais e políticas da população e o surgimento do 

Estado liberal, nasce a Administração Pública burocrática com o objetivo de combater a 

corrupção e o nepotismo patrimonialista (MATIAS-PEREIRA, 2009).  

O modelo burocrático weberiano segundo Secchi (2009) é um modelo organizacional 

que desfrutou notável disseminação nas administrações públicas durante o século XX em todo 

o mundo. O modelo burocrático é atribuído a Max Weber, porque o sociólogo alemão 

analisou e sintetizou suas principais características. Nesse modelo, o poder emana das normas, 

das instituições formais, e não do perfil carismático ou da tradição. As três características 

principais do modelo burocrático são: a formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. 

Porém esse modelo de administração tornou-se inadequado aos interesses da população, visto 

que suas regras passaram a se sobrepor aos interesses da sociedade (MATIAS-PEREIRA, 

2009). 

A incapacidade do modelo burocrático de atender as demandas da população levou a 

adoção do modelo de Administração Gerencial. A origem do modelo gerencial segundo Paula 

(2005) surge em uma época na qual os brasileiros estavam engajados no processo de 

redemocratização do país, buscando reformar o Estado e construir um modelo de gestão 

pública capaz de torná-lo mais aberto às necessidades dos cidadãos brasileiros, mais voltado 

para o interesse público e mais eficiente na coordenação da economia e dos serviços públicos.   

 A Administração Gerencial possui como característica a tentativa de adaptar e 

transferir os conhecimentos gerenciais desenvolvidos no setor privado para o setor público 

tornou-se preponderante no Reino Unido e nos Estados Unidos, alcançando seu auge nos anos 

1980 como o surgimento da new public management ou nova administração pública que ficou 

conhecida como Administração Pública Gerencial (PAULA, 2005). 

A administração pública gerencial ou nova gestão pública (new public management), 

segundo Secchi (2009) constitui-se em um modelo normativo pós-burocrático para a 

estruturação e a gestão da administração pública baseado em valores de eficiência, eficácia e 
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competitividade. Esse modelo prega a descentralização, com delegação de poderes exigindo 

formas flexíveis de gestão (MATIAS-PEREIRA, 2009). 

A nova administração pública segundo Paula (2005) diferencia-se da administração 

pública burocrática por seguir os princípios do gerencialismo. Para alcançar seus objetivos, o 

novo modelo de gestão, que serve de referência para os três níveis governamentais; federal, 

estadual e municipal, enfatiza a profissionalização e o uso de práticas de gestão do setor 

privado. 

O principal elemento comum dos modelos burocráticos e gerencial segundo Secchi 

(2009) é a preocupação com a função controle. No caso do modelo burocrático, as 

características de formalidade e impessoalidade servem para controlar os agentes públicos, as 

comunicações, as relações intraorganizacionais e da organização com o ambiente; e a função 

controle na Administração Pública Gerencial está presente tanto no aspecto da capacidade de 

controle dos políticos sobre a máquina administrativa quanto no controle dos resultados das 

políticas públicas. 

A principal diferença entre os modelos por sua vez, está na forma de tratamento do 

cidadão. Enquanto no modelo burocrático, o cidadão é chamado de usuário dos serviços 

públicos, no gerencialismo, os cidadãos são tratados como clientes, cujas necessidades devem 

ser satisfeitas pelo serviço público (SECCHI, 2009).  

 Na busca de reformar o Estado e construir um novo modelo de gestão pública que 

ampliasse a democracia no país, juntamente com o desenvolvimento da Administração 

Pública Gerencial, encontra-se a vertente Societal. A origem da Administração Pública 

Societal está ligada aos movimentos sociais, que alcançou o seu auge na década de 1960, 

sendo retomados após o golpe de 1964, contribuindo para a formação de lideranças populares 

e estimulando a participação popular no debate das dificuldades cotidianas (PAULA, 2005). 

 Diferentemente da vertente gerencial que estabelece um modelo federal a ser 

reproduzido nas diversas instâncias governamentais, na Administração Pública Societal 

segundo Paula (2005) há uma focalização na organização local de experiências alternativas de 

gestão. Insere-se na perspectiva de uma gestão social que tenta substituir a gestão 

tecnoburocrática por um gerenciamento mais participativo, no qual o processo decisório 

inclua os diferentes sujeitos sociais (TENÓRIO, 1998). 
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O quadro 1 apresenta um resumo das características dos modelos de Administração 

Pública. 

 

Quadro 1 – Características dos modelos de Administração Pública 

Administração 

Patrimonialista 

Administração 

Burocrática 

Administração 

Gerencial 

Administração 

Societal 

Na Administração 

Pública Patrimonialista 

o aparelho de Estado 

atua como extensão do 

poder do Monarca. 

A Administração 

Pública burocrática é 

autorreferente se 

concentra no processo, 

em suas próprias 

necessidades e 

perspectivas, sem 

considerar a alta 

ineficiência envolvida. 

A Administração 

Pública Gerencial é 

orientada para o 

cidadão, se concentra 

nas necessidades e 

perspectivas do cliente-

cidadão. 

A Administração 

Societal enfatiza 

principalmente a 

participação social, 

iniciativas locais de 

organização e gestão 

pública. 

Os cargos públicos 

funcionam como 

recompensas, o que 

gera o nepotismo e 

contribui para a prática 

de corrupção. 

Assume que o modo 

mais seguro de evitar o 

nepotismo e a 

corrupção é pelo 

controle rígido dos 

processos, com o 

controle de 

procedimentos. 

Parte do princípio que é 

preciso combater o 

nepotismo e a 

corrupção, mas que, 

para isso, não são 

necessários 

procedimentos rígidos, 

e sim outros meios, 

como indicadores de 

desempenho e controle 

de resultados.  

Insere-se na 

perspectiva de uma 

gestão social que tenta 

substituir a gestão 

tecnoburocrática por 

um gerenciamento mais 

participativo, no qual o 

processo decisório 

inclua os diferentes 

sujeitos sociais. 

Os servidores públicos 

possuem status de 

nobreza real. 

Prega os princípios do 

desenvolvimento, da 

profissionalização, 

ideia de carreira 

pública, hierarquia 

funcional, formalismo, 

rigidez e o rigor 

técnico. È 

centralizadora e 

autoritária. 

Preza os princípios de 

confiança e 

descentralização da 

decisão, com delegação 

de poderes, atribuições 

e responsabilidades 

para os escalões 

inferiores. Exige 

formas flexíveis de 

gestão, 

horizontalização de 

estruturas e incentivos 

à criatividade e 

inovação. 

Procura contribuir para 

a construção de uma 

cultura política 

democrática nas 

relações entre o Estado 

e a sociedade 

combinando ação e 

estrutura, política e 

técnica. 

Fonte: Matias-Pereira (2009); Paula (2005) 
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2.2  Políticas Públicas para o Ensino Superior  

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

Trimestral (PNAD), referente ao primeiro trimestre de 2018, divulgada pelo IBGE, a 

população autodeclarada preta ou parda corresponde a 56% (cinquenta por cento) da 

população total do Brasil. Sendo que os maiores percentuais estão presentes nas regiões Norte 

e Nordeste correspondendo a 80% (oitenta por cento) e 75% (setenta e cinco por cento) 

respectivamente da população total de cada região, conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 – População, por cor ou raça por região do Brasil 

População, por cor ou raça 

População (Mil pessoas) 1º trimestre 2018 

Brasil e Grande Região 

Cor ou raça 

Total* Branca (%) Preta ou Parda (%) 

Brasil 208033 89623 43% 116705 56% 

Norte 17791 3341 19% 14217 80% 

Nordeste 57316 13890 24% 43162 75% 

Sudeste 87305 44252 51% 42162 48% 

Sul 29733 22317 75% 7233 24% 

Centro-Oeste 15888 5823 37% 9930 63% 
Fonte: PNAD trimestral – IBGE (2018) 

 A categoria total inclui as pessoas de cor ou raça amarela, indígena e sem declaração. 

 

Analisando o percentual de pessoas com ensino superior completo por cor ou raça e 

por região do Brasil, utilizando dados da PNAD contínua referente ao ano de 2017, verifica-se 

que a população autodeclarada preta ou parda apresenta menores percentuais de pessoas com 

ensino superior completo, em relação à população autodeclarada branca, conforme tabela 2. 

 

Tabela 2 – População, por cor ou raça por região do Brasil com Ensino Superior Completo 

População, por cor ou raça 

Pessoas de 14 anos ou mais de idade (Mil pessoas) Ano 2017 

Região 
População 

Branca Total  

Branca Sup. 

Completo 

Branca Sup. 

Completo 

(%)  

População 

Preta ou 

Parda 

Total 

Preta ou 

Parda Sup. 

Completo 

Preta ou 

Parda Sup. 

Completo 

(%)  

Centro-

Oeste 4494 1007 22% 8020 932 12% 

Norte  2514 397 16% 10693 783 7% 

Nordeste 10772 1548 14% 34436 2169 6% 

Sul  18885 3068 16% 5454 299 5% 

Sudeste  37448 8365 22% 33966 2716 8% 
Fonte: PNAD Contínua – IBGE (2017) 
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Apesar de ser maioria na composição da população total do Brasil, a população 

autodeclarada preta ou parda apresenta menores percentuais de conclusão do ensino superior 

em relação à população branca.  

Franco e Cunha (2017) analisaram os dados da IV Pesquisa Nacional do Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Instituições Federais de Ensino 

Superior, realizada em 2014, fazendo uma breve descrição do perfil socioeconômico dos 

graduandos das IFES quanto à cor ou raça, renda, histórico escolar e familiar. Os dados 

analisados apontaram para uma crescente incorporação de graduandos das classes C, D e E, 

oriundos de escolas públicas, negros e pardos ao ensino superior, porém verificaram que 

apesar do avanço observado nos últimos anos, os dados refletem que há ainda uma diferença 

importante a ser enfrentada no que diz respeito ao acesso das camadas mais representativas da 

população ao ensino superior de qualidade, a pesquisa, a cultura e ao conhecimento, 

fundamentais segundo os autores ao enfrentamento das desigualdades sociais do país e ao 

aprimoramento do capital humano. 

A universidade segundo Piovesan (2007) é um espaço de poder, já que o diploma pode 

ser um passaporte para ascensão social. Para o autor, é fundamental democratizar o poder e, 

para isto, há que se democratizar o acesso ao poder, vale dizer, o acesso ao passaporte 

universitário. 

O Estado visa garantir o acesso à educação, mediante a implementação de políticas 

públicas, que estão inseridas na agenda do governo e caracterizam-se como um sistema de 

decisões destinadas a manter ou modificar a realidade de setores da vida social, por meio da 

definição de objetivos e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos 

estabelecidos (SARAVIA, 2006; PENHA, 2015).   

Política Pública segundo Rua (2014) refere-se à formulação de propostas, tomada de 

decisões e sua implementação por organizações públicas, tendo como foco temas que afetam 

a coletividade, mobilizando interesses e conflitos, podem ser definidas também como o 

conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores envolvendo bens 

públicos.  

A dimensão pública de uma política segundo Rua (2014) é dada não pelo tamanho do 

agregado social (grandes ou pequenos grupos) sobre o qual ela incide, mas pelo seu caráter 

jurídico imperativo. Isso significa que uma das suas características centrais é o fato de que são 

decisões e ações revestidas do poder extroverso (poder regulatório que ultrapassa seus 

próprios limites organizacionais e se estende sobre a sociedade) e da autoridade soberana do 

poder público (RUA, 2014). 
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A percepção do acesso reduzido de alunos do Ensino Médio público e de certos grupos 

étnicos à universidade pública levou à criação de políticas que visam à igualdade do acesso ao 

Ensino Superior. O sistema de reserva de vagas passou a ser amplamente discutido nas 

universidades públicas brasileiras durante os anos 2000, com diferentes fórmulas e níveis de 

adesão (GRINER; SAMPAIO; SAMPAIO, 2015). 

Com o objetivo de ampliar a oferta do ensino superior público e a permanência dos 

alunos, foram estabelecidas políticas públicas e programas sociais de incentivo a ampliação de 

vagas e assistência estudantil.  

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI) foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, com o objetivo 

de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior. As ações 

do REUNI contemplaram o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta 

de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras 

metas com o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país, sendo estabelecida, como 

uma de suas diretrizes, a ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil (BRASIL, 

2007).  

O REUNI, lançado em 2007 para dar suporte às universidades federais, segundo 

Naspolini (2017) representou um impulso na implantação da política de ações afirmativa nas 

IFES, na medida em que destinava-se a criar condições para a ampliação do acesso  e  

permanência  na  educação  superior,  no  nível  de graduação. Considerando a grande adesão 

das universidades federais ao REUNI, tem-se, no ano de 2008, o maior percentual de 

universidades com reserva de vagas para ações afirmativas, com mais de 50% das instituições 

adotando este tipo de ingresso.  Observa-se que o REUNI não é um programa específico para 

ações afirmativas, mas apresenta diretrizes que se constituíram no caminho preparatório para 

a adoção desta medida. 

Em continuidade ao objetivo de ampliar a oferta do ensino superior público foi 

desenvolvido pelo Ministério da Educação, o Sistema de Seleção Unificada (SISU) para 

selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior utilizando a nota 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como única fase de seu processo seletivo. A 

mudança na forma de acesso às universidades públicas, substituindo os concursos 

vestibulares, pela utilização das notas do ENEM, por meio de uma seleção unificada, veio 

com objetivo maior de democratizar as oportunidades de acesso às vagas, possibilitando a 

mobilidade acadêmica (BRASIL, 2010). 



22 
 

Gómez e Torres (2015) destacam a diversidade geográfica dos ingressantes nas 

universidades federais, por meio do SISU, e afirmam ser um desafio compreender as novas 

características que apresentam os alunos, seus perfis e instituir ações que garantam a 

permanência e terminalidade dos estudos. 

A Lei 12.711/2012 também conhecida como “Lei das Cotas” aprovada como política 

de enfrentamento das desigualdades raciais e como política de democratização da educação 

superior, objetiva resolver a sub-representação na proporção de negros, indígenas e de 

estudantes da escola pública matriculada na educação superior e promover, na sociedade 

como um todo, condições que impactem na desigualdade social, econômica e cultural 

(MEDEIROS; MELLO; GOMES, 2016). A Lei 12.7711/2012 foi uma iniciativa do governo 

com objetivo de uniformizar as práticas já adotadas por várias universidades para promover o 

ingresso no ensino superior de parcela da população historicamente excluída do ensino 

superior. 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) tornou-se programa de 

governo em 2010, sendo regulamentado pelo Decreto 7.324 com a finalidade de ampliar as 

condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal, incluindo as 

Universidades e os Institutos Federais como participantes.  Os objetivos do PNAES são: 

Democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal; 

minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da 

educação superior; reduzir as taxas de retenção e evasão e contribuir para a promoção da 

inclusão social pela educação. As ações de assistência estudantil segundo o programa devem 

ser desenvolvidas nas áreas de moradia, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, 

cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e acessibilidade (BRASIL, 2010).  

A efetividade de políticas públicas voltadas para a educação segundo Henrique e 

Cavalheiro (2007) está, certamente, na execução das propostas, atentando-se para o fato de 

que são interligadas e interdependentes. Por isso a necessidade de se realizar uma gestão 

adequada da política de cotas nas universidades, para que seja executada da melhor maneira 

possível e alcance os resultados pretendidos. 
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2.2.1 Ações Afirmativas: Definições e Origens 

A expressão ação afirmativa teve origem nos Estados Unidos, na década de 1960, a 

partir da atuação do movimento negro que reivindicava, além da eliminação das leis 

segregacionistas, melhorias das condições de vida da população negra e a extensão da 

igualdade de oportunidades a todos (MOEHLECKE, 2002).  

As políticas de ação afirmativa nos Estados Unidos segundo Gomes (2007) 

inicialmente foram criadas como mecanismos tendentes a solucionar a marginalização social e 

econômica do negro na sociedade americana, posteriormente, elas foram estendida às 

mulheres e outras minorias étnicas e nacionais, aos índios e aos portadores de deficiência. 

Iniciativas de adoção de ações afirmativas foram registradas também em outros países, 

como na Constituição de 1949 da Índia que faz referência à reserva de postos nos serviços 

públicos para classes de cidadãos desfavorecidas e para castas ou tribos que não estivessem 

devidamente representadas, bem como na África da Sul, que traz em seu texto constitucional 

a previsão de discriminação positiva em favor dos grupos socialmente desfavorecidos 

(RIBEIRO, 2011). 

O conceito de ação afirmativa, segundo Wenczenovicz e Baez (2016) é amplo e possui 

diversas interpretações. Em sua maioria, segundo os autores as ações afirmativas fazem parte 

de uma política estatal de caráter compensatório. Pode-se dizer que a política compensatória é 

um dispositivo alternativo, para contrabalancear situações de desigualdade e minimização 

social de determinado grupo estatisticamente comprovadas, compreendidas e reconhecidas 

socialmente por erros e/ou injustiças sociais, visualizando seu enfrentamento, seja com 

medidas preventivas, corretivas ou inclusivas. 

Rosa (2013) complementa o conceito de ações afirmativas afirmando ser estas 

medidas de caráter circunstancial, desenvolvidas com o propósito de conter/eliminar 

desigualdades históricas que acometem determinados grupos da sociedade, bem como 

resgatar o acesso a direitos alienados de grupos excluídos, seja em razão de condições 

econômicas, sociais, culturais, étnico-raciais, de gênero, condição física, dentre outros fatores. 

Embora sejam muitos os conceitos encontrados para ação afirmativa, observam-se 

segundo Naspolini (2017) nestes alguns pontos em comum, como é o caso do caráter 

compensatório em relação a um passado histórico de segregação. Outro aspecto consensual 

nas diferentes definições encontradas diz respeito à notória desigualdade de condições com as 

quais esses grupos sociais disputam as oportunidades que se apresentam no presente. 
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 A reserva de vagas, ou cotas a segmentos desprestigiados da sociedade para acesso a 

determinados bens e direitos, no caso, a educação superior é uma aplicação das ações 

afirmativas. 

O público-alvo das ações afirmativas variou de acordo com as situações existentes e 

abrangeu grupos como minorias étnicas, raciais, e mulheres. As principais áreas contempladas 

foram o mercado de trabalho, com a contratação, qualificação e promoção de funcionários; o 

sistema educacional, especialmente o ensino superior; e a representação política 

(MOEHLECKE, 2002). 

Ações afirmativas segundo a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR) são políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa 

privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade, acumuladas 

ao longo de anos (SEPPIR, 2018). 

Ações afirmativas sob a perspectiva dos Direitos Humanos, segundo Piovesan (2007) 

são vistas como poderoso instrumento de inclusão social. Estas ações constituem medidas 

especiais e temporárias que, buscando remediar um passado discriminatório, objetivam 

acelerar o processo de igualdade, com o alcance da igualdade substantiva por parte de grupos 

vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais, as mulheres, dentre outros grupos. 

A discriminação segundo Piovesan (2007) ocorre quando somos tratados iguais, em 

situações diferentes; e como diferentes, em situações iguais, o autor destaca ainda que o 

enfrentamento da problemática da discriminação no âmbito do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos utiliza-se de duas estratégias, a estratégia repressivo-punitiva que tem por 

objetivo punir, proibir e eliminar a discriminação e a estratégia promocional que procura 

fomentar a igualdade, sendo fundamental conjugar as duas estratégias, ou seja, combinar a 

proibição da discriminação com políticas compensatórias que acelerem a igualdade. 

Para assegurar a igualdade não basta apenas proibir a discriminação, mediante 

legislação repressiva. São essenciais as estratégias promocionais capazes de estimular a 

inserção e inclusão de grupos socialmente vulneráveis nos espaços sociais (PIOVESAN, 

2007). 

Nesse cenário, as ações afirmativas surgem como medida urgente e necessária. Tais 

ações encontram amplo respaldo jurídico, seja na Constituição (ao assegurar a igualdade 

material, prevendo ações afirmativas para outros grupos socialmente vulneráveis), seja nos 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil (PIOVESAN, 2007).  

As discussões sobre ações afirmativas no Brasil generalizaram e ganharam destaque 

no meio acadêmico e político a partir de 1990 com o estabelecimento de cota mínima de 
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mulheres para as candidaturas nos partidos políticos e a criação do Grupo de Trabalho 

Interministerial para a valorização e promoção da população negra em 1995 (RESENDE; 

QUEIROZ; FARIA, 2012). 

A adoção de ações afirmativas está presente na Constituição Federal de 1988, expressa 

no art. 37, inciso VIII, por meio da reserva de um percentual dos cargos e empregos públicos 

para as pessoas com deficiência (BRASIL, 1988), no âmbito da educação superior as ações 

afirmativas estão voltadas à correção de disparidades históricas, como o acesso às 

universidades, o maior exemplo é a “Lei das Cotas” Lei nº 12.711/2012, (BRASIL, 2012). 

No Direito Constitucional brasileiro as ações afirmativas segundo Gomes (2007) são 

destinadas a promover a implementação do princípio constitucional da igualdade material. As 

ações afirmativas surgem como aprimoramento jurídico de uma sociedade cujas normas e 

mores pautam-se pelo princípio da igualdade de oportunidades na competição entre 

indivíduos livres, justificando-se a desigualdade de tratamento no acesso aos bens e aos meios 

apenas como forma de restituir tal igualdade, devendo, por isso, tal ação ter caráter 

temporário, dentro de um âmbito e escopo restrito (GUIMARÃES, 1997).  

Para Gomes (2007) as ações afirmativas se definem como políticas públicas (e 

privadas) voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à 

neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de igualdade, de origem nacional 

e de compleição física, bem como o acesso a bens fundamentais como a educação e o 

emprego. 

As políticas de ação afirmativa na educação encontram consonância com, pelo menos, 

três princípios expressos no Artigo 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), quais sejam: a “igualdade de condições para 

o acesso e permanência na escola” (inciso I), a “garantia de padrão de qualidade” (inciso IX) e 

a “consideração com a diversidade étnico-racial” (inciso XII) (SENKEVICS, 2017). 

As políticas públicas de ações afirmativas segundo Batista (2015) referem-se a uma 

intervenção do Estado Social que cumpre sua responsabilidade de garantir a igualdade para 

todos os cidadãos do território nacional brasileiro. 

 

2.2.2   Lei 12.711/2012 -  “ Lei das Cotas” como instrumento de política pública 

Dentre os vários formatos que as ações afirmativas assumiram está o sistema de 

reserva de vagas, ou cotas em que é estabelecido um número ou percentual de vagas em áreas 

específicas a serem preenchidas por grupos definidos (CARVALHO, 2010).  
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Em 29 de Agosto de 2012, foi sancionada pelo Congresso Nacional a Lei 12.711/2012, 

dispondo sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino 

técnico de nível médio. A Lei 12.711/2012 ficou conhecida como “Lei das Cotas”, pois 

estabeleceu que as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da 

Educação reservassem em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por 

curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (BRASIL, 2012).  

As vagas reservadas pela Lei 12.711/2012 são ainda subdividas em 50% (cinquenta 

por cento) para alunos com renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo 

per capita e 50% (cinquenta por cento) para alunos com renda familiar per capita superior a 

1,5 salário-mínimo per capita, sendo que estas vagas são preenchidas, por curso e turno, por 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da 

legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, 

pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está 

instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE. 

A Lei 12.711/2012 sinalizou como principal critério de candidatura para cotas à 

origem escolar (egresso de escola pública), submetido a este o critério de renda e o étnico, 

bem como a reserva de vagas para pessoas com deficiência (BUENO, 2015). Dessa forma 

segundo Naspolini (2017) na mesma medida administrativa, as universidades buscam atender 

vários segmentos sociais, historicamente compreendidos como alvo de discriminação e 

exclusão. 

Ficou estabelecido também que as instituições teriam o prazo máximo de 4 (quatro) 

anos, a partir da publicação da Lei 12.711/2012, para o cumprimento integral do percentual de 

reserva de vagas, sendo necessário implementar no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) a 

cada ano. Além disso, no prazo de dez anos a contar da publicação da Lei, será promovida a 

revisão do programa especial para o acesso às instituições de educação superior de estudantes 

pretos, pardos e indígenas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, o que ocorrerá em 2022. 

A aprovação da Lei 12.711/2012 estabelecendo um percentual de reserva de vagas 

para o acesso ao ensino superior regulamentou e uniformizou uma situação que ocorria na 

maioria das instituições federais de ensino superior, tornando-se um marco para a política de 

ação afirmativa na modalidade de cotas para a educação superior. Ao mesmo tempo em que 

provocou polêmica pela quantidade de vagas destinadas aos egressos de escolas públicas 

(ROSA, 2013) e mudou a realidade das universidades, fazendo surgir novas demandas, entre 



27 
 

elas a necessidade de se reorganizar e adequar para atender a esses novos alunos.  A figura 3 

apresenta a distribuição das vagas de acordo com estabelecido pela Lei. 

 

Figura 3- Distribuição das vagas de acordo com a Lei 12.711/2012. 

 

Fonte: MEC, 2018. 

  

A reserva de vagas estabelecida na Lei 12.711/2012 “Lei das Cotas”, relaciona-se com 

o princípio da equidade que diz que, para superar as diferenças, é necessário tratar 

desigualmente aqueles que são socioeconomicamente desiguais (ação afirmativa ou 

discriminação positiva). Uma oferta homogênea para atender a situações heterogêneas 

somente pode resultar na manutenção das diferenças originárias. Essa oferta corresponderá às 

necessidades de determinado subconjunto da população e não será adequada para outros, seja 

por razões culturais ou socioeconômicas (COHEN; FRANCO, 2007). 

Se antes as próprias universidades elaboravam e aplicavam suas políticas de ação 

afirmativa de acordo com critérios próprios a partir das necessidades identificadas de forma 

individual, “a partir da Lei 12.711/2012, o Estado brasileiro passou a atuar como o grande 
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regulador da política de cotas, ao torná-la obrigatória, bem como por instituir um formato a 

ser seguido por todas as universidades do país” (ROSA, 2013, p. 80). 

A Lei das cotas como é chamada a Lei 12.711/2012 segundo Lima (2014) veio 

garantir a equidade de oportunidades de acesso democrático a todos os brasileiros, em todos 

os cursos disponíveis, inclusive os considerados de alto prestígio social, de acordo com a 

escolha de cada estudante. 

De acordo com Paula (2017) a política de ação afirmativa, consolidada pela Lei nº 

12.711/2012 (cotas reservadas a estudantes provenientes da escola pública nas universidades 

federais, priorizando os alunos de baixa renda e o recorte étnico-racial) enfrenta barreiras 

relacionadas à permanência desses estudantes no sistema, pois eles enfrentam dificuldades 

materiais e acadêmicas, relativas à sua trajetória na educação básica e ao seu capital 

econômico, social e cultural. O aumento de vagas e a possibilidade de ingresso ampliado, em 

alguns casos, assim como a reserva de vagas a segmentos mais vulneráveis, em outros, não 

são acompanhados satisfatoriamente por políticas que garantam a conclusão dos cursos de 

graduação. Isto faz com que muitos desses alunos adentrem as portas da educação superior e 

saiam antes de se formarem. 

Nesse sentido Barbosa (2017) afirma que além de possibilitar o fortalecimento do 

acesso, a Lei 12.711/2012 deveria, também, e, principalmente, promover a permanência dos 

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, isto é, propiciar a estabilidade do 

público alvo das ações afirmativas no ensino superior. 

 

2.2.3  O papel das Cotas na Pós-Graduação  

As ações afirmativas na pós-graduação surgiram com a justificativa de que tanto a 

reserva de vagas por meio de programas próprios das universidades, como por meio da Lei 

12.711/2012, criou a demanda por uma maior qualificação profissional e acadêmica de grupos 

etnicamente diferenciados, sendo importante que houvesse, portanto, continuidade de 

políticas e ações no nível da pós-graduação, considerando que as ações afirmativas na 

graduação poderiam não ter sido suficientes para compensar integralmente as desigualdades. 

Há também a defesa de um aumento na diversidade étnica e cultural no corpo discente dos 

cursos de pós-graduação (UFG, 2015). 

O Ministério da Educação (MEC), em onze de maio de 2016 publicou a Portaria 

Normativa nº 13, estabelecendo o prazo de noventa dias para que as IFES apresentasse 

propostas sobre inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência em 
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seus programas de pós-graduação (Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado), como 

política de ações afirmativas, estabelecendo também a criação de comissões próprias nas 

universidades com a finalidade de dar continuidade ao processo de discussão e 

aperfeiçoamento das ações afirmativas propostas. 

Com a Portaria Normativa nº 13 de onze de maio de dois e mil e dezesseis do MEC foi 

atribuída à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a 

coordenação e elaboração periódica do censo discente da pós-graduação brasileira, com o 

intuito de fornecer os subsídios para o acompanhamento de ações de inclusão de negros 

(pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência na pós-graduação, bem como para 

avaliação de tais ações junto aos programas de pós-graduação (BRASIL, 2016). 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) foi à primeira instituição pública do Brasil a 

adotar o sistema de cotas raciais para todos os seus setenta e nove cursos de pós-graduação. 

Em vinte e quatro de abril de 2015 na reunião do Conselho Universitário (CONSUNI) foi 

aprovada a resolução nº 07/2015, definindo que os cursos de pós-graduação stricto sensu da 

UFG adotariam ações afirmativas para a inclusão e permanência da população negra e 

indígena no seu corpo discente, reservando no mínimo 20% das vagas para autodeclarados 

pretos, pardos e indígenas, sendo que estes concorreriam concomitantemente às vagas 

reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação no 

processo seletivo. A resolução foi aprovada para um período de dez anos, prorrogáveis a 

partir de avaliações favoráveis por uma comissão específica (UFG, 2015). 

A resolução nº 07/2015 da UFG previu também ações necessárias à permanência nos 

programas de pós-graduação stricto sensu estabelecendo que as coordenadorias dos cursos 

pudessem definir explicitamente ações e atividades complementares que maximizassem a 

possibilidade de permanência de alunos que ingressassem pelo sistema de cotas em seu corpo 

discente, realizando um acompanhamento contínuo de todas as suas atividades no programa. 

Além de sugerir às comissões de bolsas dos cursos de pós-graduação que definissem critérios 

que contemplasse os candidatos aprovados pelo sistema de cotas (UFG, 2015). Verifica-se 

assim, uma preocupação por parte da universidade com a permanência dos alunos nos cursos 

de pós-graduação, por meio de ações e acompanhamento dos programas. 

 

2.2.4  Assistência Estudantil e as condições de permanência 

Com a aprovação da Lei 12.711/2012 as universidades passaram a utilizar os 

parâmetros determinados pela legislação, reservando 50% (cinquenta por cento) de suas vagas 
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para alunos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, e o percentual de 

acordo com dados do IBGE, para estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e com 

deficiência.  

O aumento do acesso à educação superior pública, principalmente de camadas da 

população anteriormente excluídas, fez com que aumentasse a demanda das instituições de 

ensino superior de recursos para a assistência estudantil.  

Segundo Rosa (2013) com a instituição da Lei 12.711/2012, a problemática da 

permanência foi acentuada, considerando que os alunos provenientes da rede pública bem 

como os afrodescendentes compõem a parcela menos favorecida economicamente da 

população brasileira, depreende-se que as políticas de permanência tiveram de ser ampliadas, 

de modo a poder suprir toda a demanda de pessoas desprovidas de recursos financeiros 

suficientes para a construção de uma trajetória acadêmica de sucesso.    

O acesso de acordo com Paula (2017) não garante a inclusão de fato na educação 

superior, pois este deve ser acompanhado de políticas de permanência que permitam a 

conclusão dos cursos pelos estudantes de baixa renda e pelas minorias étnicas, que 

historicamente têm sido excluídos do ensino superior, sobretudo dos cursos de alta 

demanda/elevado prestígio social. 

Para que as políticas de ações afirmativas, mais especificamente a política de reserva 

de vagas nas IFES, consiga, de fato, alcançar o seu propósito de promover a inclusão social 

dos estudantes pertencentes às camadas de renda menos favorecida da população, com vistas 

a promover uma melhoria na condição de vida das mesmas, não basta apenas criar condições 

de acesso, mas, sobretudo de permanência (BARBOSA, 2017). 

Ao propiciar o ingresso nas IFES de alunos de escolas públicas com renda per capita 

de até 1,5 salário mínimo, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência surgiu a 

necessidade de um aumento no orçamento para assistência estudantil, que conseguisse atender 

as novas demandas existentes. 

A assistência estudantil das IFES é garantida pelo Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) que foi regulamentado pelo decreto 7.234 em 19 de julho de 2010, com a 

finalidade de garantir a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de 

graduação das IFES, oferecendo assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, à 

saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico, sendo estabelecido em seu 

artigo 8º que o Poder Executivo deve compatibilizar a quantidade de beneficiários do 

programa com as dotações orçamentárias existentes (BRASIL, 2010). 
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Com o PNAES a assistência estudantil passa a ser reconhecida como estratégia de 

combate às desigualdades sociais, ampliação e democratização das condições de acesso e 

permanência no ensino superior público federal (IMPERATORI, 2017). 

A reserva de vagas por meio da “Lei das Cotas” influencia diretamente os valores 

destinados à assistência estudantil por meio do PNAES, pois faz aumentar o número de 

alunos que se enquadram nos critérios definidos pelo programa. Costa (2015) relaciona o 

PNAES com a reserva de vagas, ao afirmar que o programa atende aos estudantes 

provenientes das camadas excluídas por muito tempo das oportunidades do ensino. 

Um orçamento adequado ao número de alunos, para assistência estudantil é 

fundamental para garantir a permanência e a conclusão dos estudos. Felippe (2015) ao 

analisar a proporção entre o número de bolsas oferecidas aos alunos do Instituto Federal 

Fluminense e o número de alunos matriculados verificou que o número de bolsas de 

assistência estudantil ainda está muito aquém do necessário para atender os estudantes com o 

perfil estabelecido pelo PNAES. 
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3  METODOLOGIA 

 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos na dissertação foi adotada a 

metodologia descrita a seguir: 

3.1 Tipo de pesquisa 

A tendência à classificação de acordo com Gil (2010) é uma característica da 

racionalidade humana. Ela possibilita melhor organização dos fatos e consequentemente o seu 

entendimento. Assim, classificar as pesquisas torna-se uma atividade importante.  

A pesquisa sob o ponto de vista de sua natureza pode ser classificada em básica e 

aplicada. A pesquisa básica objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da 

ciência sem aplicação prática prevista. A pesquisa aplicada por sua vez, objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos, envolve 

verdades e interesses locais (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

A presente pesquisa quanto à natureza classifica-se como aplicada, uma vez que, 

procura desenvolver um modelo de avaliação e gestão de uma situação específica, ou seja, da 

política de cotas em Instituições Federais de Ensino Superior, a partir do caso da Universidade 

Federal de Goiás, aproximando do objeto de estudo e descrevendo a realidade observada.  

Quanto aos objetivos é classificada como exploratória e descritiva. As pesquisas 

exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito e as descritivas têm como objetivo a descrição das 

características de determinada população e a identificação de possíveis relações entre as 

variáveis (GIL, 2010). 

Segundo a abordagem, classifica-se em qualitativa, os dados coletados nessas 

pesquisas são descritivos, retratando o maior número possível de elementos existentes na 

realidade estudada (PRODANOV; FREITAS, 2013),  por meio da aplicação de questionários 

e realização de entrevistas aos envolvidos com a avaliação e gestão da política de cotas na 

Universidade federal de Goiás  buscou-se conhecer os desafios e as práticas adotadas na 

gestão dessa política pública. 

Quanto aos procedimentos técnicos é classificada em estudo de caso, utilizando-se, de 

pesquisa bibliográfica, documental e levantamento (survey) para o seu desenvolvimento. O 

estudo de caso foi realizado na Universidade Federal de Goiás. A pesquisa bibliográfica e 

documental foi utilizada com objetivo de descrever como ocorre a gestão da política de cotas 

em instituições federais de ensino superior, evidenciando as melhores práticas, os desafios 
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apresentados e sugestões de melhoria. O levantamento (survey) por meio da aplicação de 

questionários e realização de entrevistas buscou melhor entendimento da realidade observada 

na UFG. Assim, esta pesquisa possui a seguinte estrutura, conforme Figura 4. 

 

         Figura 4 – Estrutura da Pesquisa 

 
         Fonte: elaborado pela autora com base em Gil (2010); Prodanov; Freitas (2013). 

 Este estudo foi desenvolvido em duas etapas para o alcance das suas propostas: 

 Primeira Etapa da Pesquisa 

Esta etapa compreendeu a definição do tema a ser pesquisado e seus desdobramentos, 

para tanto, foram utilizadas a pesquisa documental e pesquisa bibliográfica, com o objetivo de 

determinar as variáveis que influenciam a gestão da política de cotas em IFES. Foram 

analisados artigos, dissertações, estudos sobre o tema em diferentes instituições e examinados 

documentos e legislações, para posteriormente fazer a ligação entre a teoria e o problema de 

pesquisa. 

A pesquisa documental foi composta pela análise de Leis, como a 12.711 de 29 de 

Agosto de 2012 que regulamentou e definiu o percentual de reserva de vagas para o ingresso 

nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, bem 

como decretos e resoluções dos Conselhos Universitários, relacionados à política de cotas. 
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Já a pesquisa bibliográfica incluiu a pesquisa em livros, revistas, teses e dissertações. 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o problema de 

pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço (GIL, 2010).  

Neste estudo, foi realizado um levantamento sobre as produções científicas acerca dos 

desafios para a gestão das ações afirmativas na modalidade de reserva de vagas em 

universidades federais e das ações desenvolvidas para a gestão dessa política pública. Esta 

investigação teve por objetivo analisar em quais áreas as universidades pesquisadas 

apresentam dificuldades, e a partir da contribuição destes relatos e da coleta de dados na UFG 

elaborar um modelo de avaliação e gestão da política de cotas para IFES. 

 O modelo foi elaborado a partir do estudo dos referenciais bibliográficos, 

documentos, coleta de dados por meio de entrevistas e questionários e da sistematização dos 

desafios apresentados pelas IFES. 

 

 Segunda Etapa da Pesquisa 

Nesta etapa foi realizado o estudo de caso, considerando que o objetivo desta pesquisa 

é a gestão da política de cotas nas IFES foi investigado como caso ilustrativo a Universidade 

Federal de Goiás, nos setores relacionados ao atendimento dos alunos cotistas e gestão da 

política de cotas na UFG.  

Desta forma para diagnosticar as características da gestão da política de cotas na UFG 

fez-se necessário à coleta de dados que foi realizada por meio da aplicação de questionários e 

realização de entrevistas que resultou no diagnóstico da pesquisa. As entrevistas segundo Gil 

(2010) devem ser em números suficiente para que se manifestem todos os atores relevantes e 

devem ser selecionados pessoas que estejam articuladas cultural e sensitivamente com o 

grupo ou organização. 

Ainda na segunda etapa com o objetivo de avaliar a efetividade do modelo de 

avaliação e gestão elaborado, foi executada a aplicação do mesmo na realidade da política de 

cotas na UFG. Para realizar a aplicação do modelo na UFG foram avaliados detalhadamente 

os eixos e as ações propostas pelo modelo em relação à prática dos setores relacionados ao 

atendimento dos alunos cotistas e gestão da política de cotas na UFG. 
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3.2 A seleção do caso  

O estudo de caso segundo Yin (2001) permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais como processos 

organizacionais e administrativos.  

Para a realização do estudo de caso, buscou-se uma instituição que tivesse as seguintes 

características: Instituição Federal de Ensino Superior, adoção de ações afirmativas na forma 

de reserva de vagas. Nestes termos, todas as IFES se enquadrariam como objeto de estudo. 

Por conveniência em termos de facilidade na obtenção das informações, foi selecionada a 

Universidade Federal de Goiás. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, o estudo foi direcionado para sete setores da 

Universidade Federal de Goiás escolhidos, por estarem relacionados ao atendimento dos 

alunos cotistas e gestão da política de cotas na UFG sendo: 

 

1-Coordenadoria de Ações Afirmativas;  

 A Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF) iniciou suas atividades na UFG por 

meio da Resolução CONSUNI Nº 15 de 2014, seis anos após a adoção da política de cotas na 

universidade por meio do programa UFGInclui. A CAAF se dedica a propor e acompanhar 

políticas de ações afirmativas, contribui para o fortalecimento de uma política universitária 

comprometida com a superação das desigualdades e o respeito às diferenças. Realiza 

iniciativas voltadas para a garantia da cidadania e dos direitos humanos dos pretos, pardos e 

indígenas e pessoas com deficiência.  

É composta pela Coordenação Inclusão e Permanência (CIP) que desenvolve projetos 

de ações afirmativas e inclusão para o ingresso e a permanência dos discentes na UFG, 

promove programas específicos de acompanhamento acadêmico e apoio pedagógico para 

estudantes cotistas, estudantes dos programas UFGInclui e PEC-G e garante às pessoas 

transexuais o direto do uso do nome social nos registros institucionais da UFG e pelo Sistema 

Integrado de Núcleos de Acessibilidade (SINACE) que trabalha para oferecer uma educação 

superior inclusiva aos estudantes com deficiência física, visual, auditiva, intelectual, 

transtorno do espectro autista e altas habilidades, busca a eliminação/minimização de 

barreiras atitudinais, arquitetônicas, pedagógicas, informacionais e comunicacionais. Oferece 

serviços de acompanhamento pedagógico, tradução e interpretação em libras, laboratório de 

acessibilidade informacional e aprendizagem no ambiente universitário (UFG, 2018). 
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2- Pró-Reitoria de Graduação; A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) é um órgão 

integrante da administração central da UFG e tem como atribuições supervisionar e coordenar 

as atividades de ensino da graduação, no âmbito das Unidades Acadêmicas e Unidades 

Acadêmicas Especiais, promovendo as condições necessárias à consecução dos objetivos da 

UFG nesta área. Para cumprir suas metas a PROGRAD se estrutura de acordo com oito 

políticas que definem suas ações, sendo: 1-Política de Integração Institucional; 2-Política de 

Comunicação; 3- Política de Expansão da UFG; 4-Política de Acesso, Inclusão e 

Permanência; 5-Política de Formação Discente; 6-Política de Estágio; 7-Política de 

Licenciatura e Ensino Básico e 8-Política de Gestão Acadêmica (UFG, 2018). 

3- Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) visa 

promover, coordenar, fortalecer e divulgar as ações de extensão e cultura desenvolvidas pela 

Universidade Federal de Goiás. Integra pesquisa, ensino e inovação de forma a aproximar 

instituição e sociedade em consonância aos seguintes pilares: articular ensino e pesquisa, com 

o objetivo de buscar soluções para os problemas e anseios da população; coordenar as 

atividades realizadas pela UFG junto à sociedade e apoiar e consolidar as produções culturais 

e artísticas dos acadêmicos e também da comunidade externa à UFG (UFG, 2018). 

4- Pró-reitoria de Pós-Graduação; A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) possui como 

objetivos: Consolidar, implantar e avaliar uma política de Cursos de Pós-Graduação lato 

sensu; Qualificar e expandir os Cursos de Mestrado e de Doutorado; Buscar a ampliação e 

otimização das bolsas de estudos para alunos dos Cursos de Mestrado e de Doutorado; 

Expandir o contingente de professores portadores de título de Mestre e/ou de Doutor; Efetivar 

uma política de qualificação, em nível de pós-graduação, para funcionários técnico-

administrativos; Estreitar e fortalecer a relação entre a pós-graduação e a graduação; 

Incentivar mecanismos de acompanhamento e avaliação da pós-graduação e buscar a 

ampliação de recursos financeiros materiais e humanos para os Programas de Pós-Graduação 

(UFG, 2018). 

5- Pró-reitoria de Assuntos Estudantis; A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) têm 

como objetivos: Fortalecer ações de assistência voltadas para a comunidade universitária, 

enquanto instrumento de equidade e condições de acesso, permanência e de trabalho na 

instituição; Participar das discussões e elaboração das políticas públicas de saúde; Criar 

Sistema de Avaliação das condições efetivas de trabalho na UFG; Desenvolver ações junto 

aos diferentes setores da sociedade, objetivando ampliar a integração com a universidade; 
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Contribuir para o processo de consolidação da cidadania brasileira, mediante a formulação de 

propostas pertinentes a melhor percepção e exercício dos deveres e direitos do cidadão; 

Estimular propostas, projetos e ações que visem maior participação da sociedade no campo da 

cultura, da arte, da ciência e da tecnologia; Desenvolver parcerias com instituições públicas e 

privadas, nacionais e internacionais, objetivando a operacionalização de programas e projetos 

voltados à produção do conhecimento científico, tecnológico, cultural e artístico (UFG, 2018). 

 

6- Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação; A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) é composta pela Diretoria de Pesquisa e Diretoria de 

Transferência e Inovação Tecnológica. A PRPI é responsável entre outras atividades pela 

gestão dos programas de iniciação científica, manutenção e aprimoramento do Sistema UFG 

de Ética em pesquisa e cadastramento e acompanhamento de projetos de pesquisa e núcleos 

de ensino, pesquisa e extensão (UFG, 2018). 

 

7- Pró-Reitoria de Administração e Finanças; A Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

(PROAD) é um órgão da administração central da UFG, cujas principais atribuições estão 

vinculadas ao planejamento e à execução orçamentária e financeira da instituição. Além dessa 

missão, a sua atuação abrange também outras áreas essenciais ao funcionamento da 

universidade tais como serviços de: transportes, documentação e arquivo, contratos e 

convênios, manutenção de equipamentos, aquisição de materiais e equipamentos, orientação 

sobre elaboração de projetos, dentre outros. Esses serviços fornecem o necessário suporte às 

atividades de ensino, pesquisa, inovação e extensão (UFG, 2018). 

 Foi realizada também aplicação de questionários com alunos cotistas e não cotistas, 

servidores técnico-administrativos e docentes da UFG. Desta maneira, buscou-se encontrar 

dados importantes para o desenvolvimento do modelo de avaliação e gestão, como por 

exemplo, as ações desenvolvidas para a gestão da política de cotas na universidade, bem 

como os desafios ou dificuldades encontradas. 

 

3.3 Protocolo do estudo de caso  

 O protocolo segundo Gil (2010) é o documento que trata de todas as decisões 

importantes que foram e ainda deverão ser tomadas ao longo do processo de pesquisa. Não 

apenas esclarece acerca dos procedimentos a serem adotados na coleta de dados, mas subsidia 

as tomadas de decisões, que são constantes ao longo de todas as etapas do estudo de caso. 
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Para iniciar a pesquisa de campo foi solicitada autorização formal ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da UFG, cujo registro CAAE é 88587118.9.0000.5083 e foi aprovado em 

22 de maio de 2018, disponível nos anexos.   

Para a avaliação da proposta da pesquisa pelo CEP/UFG foram elaborados 

questionários e roteiros de entrevistas para cada categoria de entrevistado, que foram 

aplicados nos setores e unidade acadêmica definida para a investigação. Os questionários e 

roteiros para entrevistas podem ser encontrados no apêndice C. 

A proposta de inovação e intervenção foi elaborada com base nos resultados das 

pesquisas: bibliográfica, respostas dos questionários e entrevistas na UFG e consiste em um 

modelo de avaliação e gestão da política de cotas para IFES. O modelo foi aplicado na UFG e 

foram sugeridas com base nos resultados encontrados mudanças na avaliação e gestão da 

política, com o objetivo de contribuir para que a universidade consiga realizar uma gestão 

mais eficiente da política de cotas de forma a garantir a permanência e conclusão dos cursos 

por seus beneficiários. 

 

3.4 Coleta de dados 

 A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas e aplicação de questionários. 

As entrevistas foram direcionadas aos responsáveis pelos setores que estão envolvidos com a 

gestão da política de cotas e atendimento aos alunos cotistas na UFG. Destaca-se que para 

todas as entrevistas foi utilizado um roteiro semiestruturado aprovado pelo CEP/UFG para 

nortear o diálogo. Os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) onde constavam os esclarecimentos a cerca da realização da entrevista, autorização 

para registro sonoro e/ou audiovisuais, especificação de possível desconforto emocional e/ou 

riscos psicossociais, bem como da garantia de sigilo que assegura a privacidade e o anonimato 

dos participantes, disponível no apêndice D. 

Os setores definidos para a realização das entrevistas foram: 1- Coordenadoria de 

Ações Afirmativas; 2- Pró-Reitoria de Graduação; 3- Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; 4- 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação; 5- Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis; 6- Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação e 7-Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Foram realizadas 

entrevistas também com um Diretor (a) de Unidade Acadêmica, um coordenador (a) de 

Graduação e um coordenador (a) de Pós-graduação estes últimos da unidade acadêmica que 

obteve mais respostas dos questionários enviados aos alunos.  
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Os questionários foram direcionados aos alunos cotistas e não cotistas da UFG, com o 

objetivo de identificar as dificuldades/desafios dos discentes e o que consideram importante 

em relação à política de cotas da UFG a partir de sua vivência institucional, bem como 

conhecer a realidade e a opinião de um número maior de sujeitos, o que ficaria inviabilizado 

por meio da realização de entrevistas. Foram aplicados questionários também para servidores 

técnico-administrativos e docentes da unidade acadêmica selecionada.  

A amostra da pesquisa foi composta por 514 (quinhentos e quatorze) participantes 

sendo: 1 (um) representante de cada setor relacionado à gestão da política de cotas na UFG 

(foram selecionados sete setores), 4 (quatro) técnico-administrativos, 5 (cinco) docentes, 248 

(duzentos e quarenta e oito) alunos cotistas e 250 (duzentos e cinquenta) alunos não cotistas 

conforme descrito no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Locais e sujeitos da Pesquisa 

Local da Pesquisa Setor Sujeitos Quantidade 

UFG 

Coordenadoria de Ações 

Afirmativas 

Coordenador (a) 1 

Pró-Reitoria de 

Graduação 

Pró-Reitor (a) 1 

Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura 

Pró-Reitor (a) 1 

Pró-Reitoria de Pós-

Graduação 

Pró-Reitor (a) 1 

Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis 

Pró-Reitor (a) 1 

Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Inovação 

Pró-Reitor (a) 1 

Pró-Reitoria de 

Administração e 

Finanças 

Pró-Reitor (a) 1 

Servidores Técnico-

Administrativos 

Servidores 4 

Docentes Docentes 5 

Discentes Cotistas 248 

Discentes Não cotistas 250 

Total de Participantes                                               514 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O objetivo das entrevistas e questionários foi compreender a percepção e desafios 

apresentados tanto pelos responsáveis pela gestão da política de cotas, docentes e técnico-

administrativos, como pelos beneficiários dessa política pública e assim elaborar um modelo 

de avaliação e gestão que contribua para uma gestão mais eficiente da política de ação 

afirmativa, na modalidade de reserva de vagas tanto na UFG como nas universidades 

públicas, para que segmentos da população que por muitos anos não tiveram acesso a esse 
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nível de ensino consigam além de ingressar em universidades públicas, permanecer e concluir 

sua formação. 

 

3.5 Avaliação dos resultados dos diagnósticos 

Com o objetivo de avaliar a gestão da política de cotas na UFG, utilizando os dados 

obtidos por meio da realização de entrevistas e aplicação dos questionários foi elaborado um 

sistema de pontuação das ações e práticas realizadas nos setores selecionados. A classificação 

foi dada de acordo com os seguintes critérios:  

0- Nenhuma ação ou prática na gestão da política de cotas; 

1- Previsto nas metas e objetivos do departamento, mas não realizada; 

2- Ações ou práticas realizadas parcialmente e 

3- Ações ou práticas realizadas integralmente na gestão da política de cotas 

 

Para a composição de cada nota, foram considerados os relatos dos entrevistados, 

respostas dos questionários, documentos apresentados pelos responsáveis dos setores e a 

observação da pesquisadora. 

A análise dos questionários foi realizada por meio de estatística descritiva com o 

objetivo de organizar e apresentar os dados coletados. Os resultados foram posteriormente 

agrupados em tabelas para facilitar a análise do diagnóstico da gestão da política de cotas na 

UFG e apresentar sugestões para a melhoria. 
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4  DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

4.1 Avaliação e gestão das cotas para o Ensino Superior 

  O ingresso no ensino superior segundo Paula (2017) não garante a permanência, 

sobretudo dos estudantes de baixa renda e das minorias étnicas, que enfrentam dificuldades de 

ordem econômica, pedagógica e simbólico-subjetiva, de modo que as universidades devem 

trabalhar para oferecer além de oportunidades de acesso, meios para que o estudante 

permaneça e conclua sua graduação, ou seja, é necessária a realização de uma gestão da 

política de ação afirmativa que vá além da reserva de vagas e considere os aspectos que 

contribuem para que seus resultados sejam alcançados. 

Machado et al (2016) ao tratar da recepção e acolhimento de estudantes beneficiários 

do Programa de Ações Afirmativas (Inclusão Social e Racial) na Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), propõe uma série de reflexões por meio de perguntas e observações, 

sobre os vários setores da universidade responsáveis pelo atendimento dos alunos cotistas e 

gestão da política de cotas. 

 Para os autores a adoção de ações afirmativas, necessita de uma mudança estrutural e 

de caráter político dentro da universidade que envolva professores, servidores públicos e 

estudantes não cotistas, como também, envolve questões de cunho prático/material, como 

acesso a material didático, alimentação, moradia e transporte, sendo, portanto uma mudança 

complexa, de caráter subjetivo e prático. 

Com base nas reflexões propostas por Machado et al (2016) foi possível definir cinco 

eixos para avaliação e gestão das cotas para o ensino superior, conforme descrito no quadro 3. 

Quadro 3 – Eixos para avaliação e gestão da política de cotas baseados nas reflexões 

propostas por Machado et al (2016) 

Eixos Perguntas/Observações 
1-Recepção e acolhimento:  1-Em que medida a Universidade Federal de Santa Maria – UFSM está 

preparada para receber e acolher os estudantes oriundos do Programa de 

Ações Afirmativas? 

2-A Universidade preocupou-se em estabelecer uma política voltada para 

receber os estudantes, através de mobilização de professores, agentes 

administrativos e demais estudantes? 

2-Apoio Pedagógico: 1-Centros de ensino da universidade oferecem apoio ao estudante que 

apresenta dificuldade em acompanhar o conteúdo ministrado em aula? 

2-Existem nos centros educacionais políticas de apoio pedagógico aos 

estudantes cotistas? 

3-Assistência Estudantil:  1-De que maneira as medidas de assistência se processaram ao longo do 

tempo e, em que medida, atende às principais necessidades dos estudantes? 

4-Acompanhamento do 

Desempenho e Evasão:  

1-Por que estes alunos abandonaram seus cursos nesse período?  

2-Quais cursos frequentavam?  

5-Avaliação da política de 

Cotas:  

Observa-se que muitos estudantes ingressam na Universidade, contudo 

poucos desses estudantes oriundos do Programa de Ações Afirmativas 

permanecem e/ou terminam os cursos de graduação. 

Fonte: Adaptado de Machado et al (2016) 
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Ao questionar a preparação da UFSM para receber e acolher os estudantes oriundos do 

programa de ações afirmativas, em relação à preparação dos professores, agentes 

administrativos e demais estudantes, foi possível perceber a importância desse processo na 

gestão da política de cotas e definir como um primeiro eixo a ser observado a recepção e 

acolhimento. 

Os autores procuraram verificar também se os centros de ensino da universidade 

ofereciam apoio aos estudantes que apresentavam dificuldades em acompanhar os conteúdos 

ministrados em sala e se existiam nos centros educacionais políticas de apoio pedagógico aos 

estudantes cotistas, o que nos permitiu definir o segundo eixo como apoio pedagógico. 

Quando questionaram de que maneira as medidas de assistência se processaram ao 

longo do tempo e, em que medida, atendia às principais necessidades dos estudantes, nos 

despertou para definir o eixo assistência estudantil. 

 O eixo acompanhamento do desempenho e evasão foi definido a partir dos 

questionamentos realizados em relação ao motivo do abandono dos cursos pelos alunos e de 

quais cursos frequentavam e o eixo avaliação da política de cotas foi definido a partir da 

observação que muitos estudantes ingressavam na Universidade, contudo poucos desses 

estudantes oriundos do Programa de Ações Afirmativas permaneciam ou terminavam os 

cursos. 

A partir da definição dos cinco eixos para avaliação e gestão da política de cotas com 

base nas reflexões propostas por Machado et al (2016), do referencial teórico desse estudo, 

pesquisa bibliográfica e coleta de dados do estudo de caso, foi possível elaborar um modelo 

de avaliação e gestão da política de cotas para IFES. Este modelo está apresentado na seção 

5.1 na página 105. 

 

4.2  Avaliação e gestão da política de cotas nas IFES segundo a literatura 

 Segundo dados do Ministério da Educação (MEC, 2018), existem no Brasil 2.797 

Instituições de Ensino Superior (IES), a distribuição por categoria administrativa é de 2.482 

instituições privadas e 315 instituições públicas, sendo que, das IES públicas, 108 são 

federais, 127 estaduais, 74 municipais e 06 de natureza especial. Das 108 instituições federais, 

63 são universidades e estão distribuídas nas cinco regiões do Brasil, conforme quadro 4. 
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Quadro 4 – Universidades Públicas Federais por região do Brasil                               

Regiões do Brasil  Universidades  

Centro-Oeste                

5Universidades 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) 

Norte 

9 Universidades 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA) 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) 

 

Nordeste  

19 Universidades 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

(UNIVASF) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA (UNILAB) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFESBA) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) 

Sudeste  

 19 Universidades 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI (UNIFEI) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) 

Sul  

 11 Universidades 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO 

ALEGRE (UFCSPA) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA (UNIPAMPA) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA) 

Fonte: MEC, 2018. 
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Utilizando a técnica de pesquisa bibliográfica, foram selecionadas dissertações 

disponíveis na base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), que tratassem do tema; “Ações Afirmativas em universidades públicas federais”, 

publicadas a partir do ano de 2016, ano da última alteração da Lei 12.711/2012, que incluiu 

pessoas com deficiência na reserva de vagas, e posteriormente realizou-se análise das 

mesmas. Foram escolhidas dissertações por estas trazerem uma descrição mais detalhada do 

processo de adoção de ações afirmativas nas universidades, bem como das medidas adotadas 

para realizar a gestão da política de cotas e os desafios enfrentados. 

Foram selecionadas duas dissertações de cada região do Brasil, na ordem que 

apareceram na pesquisa realizada na BDTD, com exceção da região Centro-Oeste que não 

apresentou dissertações na base pesquisada, porém quando verificado no repositório 

institucional de cada uma das cinco universidades da região, apenas a Universidade Federal 

de Goiás apresentou pesquisas com o tema Ações Afirmativas em universidades públicas 

federais no período analisado, sendo, portanto escolhidas duas dissertações desta instituição. 

O objetivo da análise dos relatos de literatura foi conhecer a realidade de diferentes 

universidades federais nas cinco regiões do Brasil, no momento da adoção das ações 

afirmativas na modalidade de reserva de vagas para ingresso no ensino superior, bem como as 

medidas adotadas para a gestão dessa política pública e os desafios enfrentados, fornecendo 

dados para que a proposta de intervenção desenvolvida ao final da dissertação consiga ampliar 

sua abrangência contemplando diferentes realidades das IFES do Brasil. As dissertações 

selecionadas para análise foram listadas no quadro 5: 

 

Quadro 5 – Dissertações selecionadas para análise 

Identificação Região do Brasil Universidade Autor/Ano 

01 Centro-Oeste Universidade Federal de Goiás - UFG  Palla, 2017 

02 Centro-Oeste Universidade Federal de Goiás - UFG Santos, 2017 

03 Nordeste Universidade Federal da Bahia – UFBA Maia, 2017 

04 Nordeste  Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE 

Souza, 2016 

05 Norte Universidade Federal do Pará - UFPA Campos, 2016 

06 Norte  Universidade Federal do Amazonas – 

UFAM 

Freire, 2017 

07 Sudeste  Universidade Federal de Viçosa - UFV Barbosa, 2017 

08 Sudeste Universidade Federal de São Carlos – 

UFSCar 

Toubia, 2016 

09 Sul  Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC  

Naspolini, 2017 

10 Sul  Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul – UFRGS 

Nardi, 2017 

Fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (2018) 
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Segue abaixo a descrição dos principais pontos observados na análise das dissertações 

selecionadas, utilizando os cinco eixos para avaliação e gestão das ações afirmativas descritos 

na seção 4.1, quais sejam: 1-Recepção e acolhimentos; 2- Apoio Pedagógico; 3- Assistência 

Estudantil; 4- Acompanhamento do desempenho e evasão e 5- Avaliação da política de cotas, 

sendo destacados: objetivos da pesquisa desenvolvida na universidade, ano de adoção das 

ações afirmativas na modalidade de reserva de vagas, medidas adotadas, dificuldades ou 

desafios para a gestão da política e sugestões de melhoria da política pública. 

 

4.2.1 Universidade Federal de Goiás (PALLA, 2017) 

 A pesquisa realizada por Palla (2017) na Universidade Federal de Goiás (UFG) 

investigou a problemática das ações afirmativas e como a psicologia pode auxiliar na 

permanência do estudante que integra as minorias sociais. 

 A UFG em 2008 com o objetivo de democratizar o acesso à universidade criou o 

Programa de Inclusão da UFG (UFGINCLUI), pela resolução do Conselho Universitário nº. 

29/2008. Antes da aprovação da “Lei das Cotas” em 2012, o programa UFGINCLUI já 

beneficiava estudantes de escola pública, negros, quilombolas e indígenas. A partir de 2013, o 

UFGINCLUI ampliou as possibilidades de acesso, acolhendo além de estudantes indígenas e 

quilombolas das escolas públicas, estudantes surdos para o curso de Letras Libras (PALLA, 

2017).   

Para atender a demanda educativa, como as queixas relativas ao desempenho 

acadêmico, a UFG por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e Coordenação de 

Inclusão e Permanência (CIP), criou um projeto para auxiliar o estudante oriundo da escola 

pública a fim de mitigar as dificuldades escolares enfrentadas. Neste projeto foram criados 

cursos de reforço, disciplinas específicas como, por exemplo, Português e Matemática Básica 

e monitorias para atender o estudante com o objetivo de auxiliá-lo em seu processo de ensino 

e aprendizagem. 

Para atender a demanda vivencial, criou-se um serviço de Psicologia para atendimento 

dos estudantes de minorias sociais, fruto de uma parceria entre a PROGRAD, CIP e o curso 

de Psicologia da UFG. A proposta foi de construir um serviço que fosse oferecido aos 

estudantes para auxiliar na permanência e redução da evasão. 

Foi criado também, em 2014, o Espaço de Inclusão e Permanência, atualmente 

denominado Espaço de Convivência, localizado no segundo andar do Centro de Convivência 

no Campus Samambaia. Esse espaço foi pensado e elaborado para atender os projetos 
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pertencentes à CIP, Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF), Coordenação de 

Acessibilidade, Programa UFGINCLUI e Programa de Estudantes Convênio de Graduação 

(PEC-G). 

Os desafios da UFG para a gestão da política de ações afirmativas apresentados pelos 

participantes da pesquisa no eixo recepção e acolhimento segundo Palla (2017) estão 

relacionados ao preconceito de professores e colegas com os alunos cotistas, bem como a 

instituição vista como um lugar hostil. Verificou-se no discurso dos alunos cotistas a 

instituição enquanto despreparada para lidar com os estudantes provenientes das ações 

afirmativas e o abandono do bem-estar psicológico dos estudantes, os quais não se sentem 

pertencentes à universidade. 

Em relação ao apoio pedagógico, as dificuldades acadêmicas segundo Palla (2017), 

fazem com que muitos alunos não consigam acompanhar o curso e o sentimento de fracasso 

agrava ainda mais a situação.  

No eixo assistência estudantil, há uma demanda de ordem material para atender a 

todos os estudantes, como é o caso do acesso à moradia que não abrange a totalidade de 

estudantes e também de bolsas de auxílio permanência. Foi notado por Palla (2017) na fala 

dos participantes, desamparo, sensação de abandono que passa por questões pragmáticas 

como as definições de onde morar, como se locomover, onde se alimentar, como adquirir o 

material para estudar, que dizem respeito à assistência estudantil clássica, de promover as 

condições básicas materiais para os estudantes. 

Palla (2017) destaca a importância de promover ações educativas na comunidade 

universitária, retirando o foco do aluno, pois segundo a autora não é o aluno somente que 

precisa se adaptar à realidade da instituição, mas é desta o papel de compreender quem é esse 

novo aluno e respeitá-lo em suas diferenças.  Por isso, além de uma formação técnica, 

profissional que a universidade tem como objetivo atender, a importância de uma formação 

ética, humana que também deve ser papel da instituição. 

A autora destaca também a importância de pensar uma assistência estudantil que vá 

além do auxílio material e acolha o estudante com suas demandas psicossociais. A 

necessidade de se repensar uma psicologia, portanto, com estudos e intervenções que auxiliem 

na mudança da realidade desses estudantes. Um trabalho preventivo, que amplie para além do 

atendimento às demandas emergenciais. 
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4.2.2 Universidade Federal de Goiás (SANTOS, 2017) 

 O estudo realizado por Santos (2017) na UFG analisou o desempenho acadêmico dos 

discentes ingressantes nos cursos da UFG Regional Jataí, pelo Programa UFGINCLUI criado 

pela Resolução CONSUNI nº 29/2008, destinado a discentes que se autodeclararam indígenas 

e negros quilombolas, verificando a utilização e a relevância das políticas de permanência. 

 O programa UFGINCLUI inicialmente reservava 10% de suas vagas aos candidatos de 

escolas públicas, 10% em cada curso a candidatos autodeclarados pretos oriundos de escola 

pública, 10% aos autodeclarados indígenas oriundos de escolas públicas, 10% aos estudantes 

negros quilombolas oriundos de escolas públicas. Tratava também da criação de projetos de 

políticas de permanência com o objetivo de evitar a evasão, quais sejam: Projeto Alimentação, 

Projeto Moradia Estudantil e Projeto Bolsa de Estudo (Permanência). 

 Os resultados do estudo demonstraram que o desempenho acadêmico dos discentes 

cotistas acompanha o desempenho da turma. Os discentes relataram que, se não houvesse as 

políticas de permanência da Regional Jataí, já teriam desistido do curso, pois não 

conseguiriam se manter na Universidade, longe da família, sem o auxílio financeiro e o 

acompanhamento pedagógico. 

 Os desafios apontados pelo estudo na UFG no eixo recepção e acolhimento segundo 

Santos (2017), estão relacionados ao fato de não existir auxílio ao aluno cotista recém-

chegado na instituição, o que faz com que se sintam sozinhos e perdidos. Foram relatados por 

alguns discentes também dificuldades em se adaptar ao ambiente por causa do preconceito 

velado, que apesar de não ser declarado, é sentido por eles, causando medo: medo de ser 

reprovado, medo de não conseguir superar as expectativas criadas por eles e por seus 

familiares. 

Em relação ao apoio pedagógico, constatou-se a necessidade de criação de um 

programa de monitoria específico para os estudantes cotistas, o que ajudaria e evitaria os 

casos de reprovação e/ou abandono da disciplina, ajudando no processo de 

ensino/aprendizado, melhorando com isso seu desempenho acadêmico. 

 No eixo assistência estudantil, os cotistas participantes da pesquisa relatam que as 

bolsas disponibilizadas pela Universidade não são suficientes para atender a demanda. Os 

alunos negros quilombolas e indígenas disseram não tiveram conhecimento do direito a uma 

bolsa de 900 reais, paga desde 2010 pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), demonstrando segundo Santos (2017) uma deficiência na transmissão da informação 

da Universidade para os alunos cotistas. 
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 Quanto ao acompanhamento do desempenho e evasão, os participantes da pesquisa 

relataram não terem conhecimento de nenhum acompanhamento realizado pela universidade.  

 As políticas de permanência da UFG segundo Santos (2017), precisam ser repensadas 

e melhoradas para atender com maior eficácia os discentes do programa UFGINCLUI. È 

necessário também segundo a autora oferecer apoio para um melhor planejamento financeiro 

dos auxílios recebidos pelos alunos, que não estão acostumados a essa nova realidade da 

Universidade, bem como a conscientização de toda a comunidade acadêmica para o respeito 

às diferenças. 

 

4.2.3 Universidade Federal da Bahia (MAIA, 2017) 

 A Universidade Federal da Bahia (UFBA) aderiu à política de cotas para o ingresso no 

vestibular em 2005, impondo como critério ao candidato ter cursado o ensino médio completo 

em escola pública e pelo menos um ano do ensino fundamental também em escola pública 

(MAIA, 2017). 

 O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA, em sua resolução 

01/2004, estabeleceu que, em tese, 45% das vagas ofertadas pelas universidades em seu 

processo seletivo, deveriam ser destinadas aos estudantes ingressantes pelo sistema de cotas e 

que 55% das vagas, orientadas para os estudantes de qualquer etnia e procedência escolar, 

conforme desempenho por meio do sistema de vestibular.    

 O Programa de Ação Afirmativa da UFBA, tal qual estabelecido segundo Maia 

(2017), consiste em quatro eixos fundamentais para o seu desenvolvimento, a saber: a 

preparação, o ingresso, a permanência e a graduação. O último eixo envolve a conclusão do 

curso e também a preparação para mercado de trabalho, valorizando a sua qualificação 

profissional e sua compatibilidade com o grau de especificações e exigência dos campos de 

trabalho, onde os alunos que ingressaram por meio da política de cotas sejam direcionados 

para programas de preparação da vida pós-universidade com a assessoria e a assistência para a 

obtenção do estágio e o primeiro emprego. 

O trabalho desenvolvido por Maia (2017) teve como objetivo principal analisar a 

inserção de egressos dos cursos da Universidade Federal da Bahia no mercado de trabalho 

formal, a fim de mostrar se existe diferença na probabilidade do cotista estar no mercado de 

trabalho, comparando com a probabilidade do não cotista também estar no mercado de 

trabalho e verificar se existe diferença nos rendimentos entre cotistas e não cotistas também 

no mercado de trabalho formal brasileiro. 
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Os resultados encontrados permitiram compreender que, não há diferença estatística 

de forma significativa, no mercado de trabalho formal e no rendimento, pelo fato de o 

indivíduo ter sido cotista ou não, concluindo que não existe discriminação no mercado de 

trabalho entre egressos da UFBA tratando de sua inserção no ensino superior. 

Maia (2017) afirma ser de suma importância à universidade acompanhar o processo de 

capacitação dentro da mesma, com o objetivo de traçar metas para implementação de 

melhorias no acompanhamento dos egressos durante a transição escola-trabalho. 

 

4.2.4 Universidade Federal de Pernambuco (SANTOS, 2016) 

 A pesquisa realizada por Souza (2016) teve por objetivo investigar os discursos de 

docentes e estudantes universitários sobre a política de cotas na Universidade Federal do 

Pernambuco (UFPE) e analisar de que modo esses discursos se apresentam no contexto atual 

e atuam na forma como docentes e estudantes lidam com a realidade das cotas dentro da 

instituição. 

 As políticas afirmativas na UFPE vêm sendo adotadas desde 2006, entretanto, naquela 

época enfocava-se unicamente no aspecto social, quer dizer, não havia cotas raciais para 

populações negras, pardas e indígenas. Naquele período ainda se trabalhava com a 

compreensão de oferecer oportunidades mais igualitárias para estudantes oriundos de escola 

pública e para as outras regiões do estado. A nomenclatura dada a essa política era a de 

política de bônus.  Conclui-se que a implantação da política de cotas raciais na UFPE somente 

foi possível a partir da obrigatoriedade estabelecida pela Lei das Cotas. Porém segundo Souza 

(2016) a UFPE ainda não dispõe de uma política de ações afirmativas de forma estruturada, 

algo que deveria haver, dada sua vital importância para a universidade. 

 Os desafios apontados pela UFPE no eixo recepção e acolhimento, segundo Souza 

(2016) estão relacionados, a negação da identidade por parte do sujeito cotista, pelo fato dele 

saber que será discriminado, minorizado, mesmo em um espaço acadêmico, o qual deveria 

fomentar a compreensão e o respeito às diferenças e aos diversos grupos sociais que 

constituem a sociedade. 

 No eixo apoio pedagógico, constatou-se que não existe na UFPE, um programa de 

acompanhamento pedagógico institucional para os universitários provenientes da reserva de 

vagas, todavia, alguns professores realizam aulas fora de períodos letivos, com o viés de 

reforço para discentes com dificuldades em seus cursos beneficiando, dentre esses, alguns 

cotistas, que se sentem de certa forma apoiados, ainda que minimamente, pela universidade. 
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 No eixo assistência estudantil as críticas mais comumente indicadas pelas pessoas 

entrevistadas segundo Souza (2016) direcionam-se para o (não) acompanhamento dos 

estudantes na universidade. Os graduandos normalmente reclamam da ausência de 

acompanhamento psicológico e financeiro. Por não haver um acompanhamento aos 

estudantes, muitos acabam por desistir do curso em virtude, muitas vezes, dos gastos com 

alimentação, transporte e materiais.   

  Em relação ao acompanhamento do desempenho e evasão dos alunos cotistas, 

segundo Souza (2016) a UFPE não sabe se os estudantes cotistas continuam estudando ou já 

se evadiram de seus cursos. O que aponta segundo o autor para uma desorganização 

sistemática da universidade quanto à política de cotas, como se houvesse 

descomprometimento no que tange essa política. Outra crítica importante a ser destacada, diz 

respeito à desarticulação entre os órgãos responsáveis, ou que deveriam regular e efetivar o 

funcionamento de programas voltados às ações afirmativas. 

 Quanto à avaliação da política de cotas, segundo Souza (2016) fica totalmente claro 

que a UFPE não realiza levantamentos e avaliações sobre o andamento das políticas de cotas 

e/ou ações afirmativas.  Um dos argumentos frequentemente utilizados para tentar justificar 

inexistência de acompanhamento institucional para os cotistas ou para a política de cotas, de 

modo mais amplo, se apoia na questão de que a UFPE não dispõe de recursos financeiros 

suficientes para efetuá-lo, ou mesmo não conta com um quantitativo de pessoal suficiente 

para que realize o apoio necessário, quer seja de cunho psicológico e (ou) financeiro. 

 Segundo Souza (2016) a universidade deveria adotar algumas estratégias para 

melhorar a gestão da política de ação afirmativa entre elas, saber quem são os graduandos 

cotistas, visando facilitar o acompanhamento, buscando conhecer a realidade e as dificuldades 

que vivenciam os beneficiários das cotas na UFPE, inclusive se continuam ou se 

abandonaram seus cursos.  Destaca também a necessidade de elaboração de um programa 

sistemático de atenção aos estudantes cotistas, o estabelecimento de metas a serem atingidas, 

a produção, registro e disponibilização transparente de informações sobre o andamento e os 

resultados da política de cotas, bem como a efetivação de um processo de avaliação e 

aperfeiçoamento contínuo da política e, não menos importante, a promoção de uma reflexão 

acadêmica e institucional sistemática e aprofundada sobre a política de cotas, incluindo a 

realização de debates e o desenvolvimento de estratégias de combate ao racismo e aos 

discursos de intolerância e ódio na UFPE. 
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4.2.5 Universidade Federal do Pará (CAMPOS, 2016) 

 A Universidade Federal do Pará (UFPA) apresentou um documento de implementação 

da política de cotas no ano de 2005, fruto de reuniões internas da universidade. A discussão 

foi iniciada pelos militantes do Movimento Negro Paraense e pela Pró-Reitoria de Ensino de 

graduação da UFPA, em 2004, a partir da formação do Grupo de Trabalho Política de Ações 

Afirmativas para a população negra. O objetivo principal deste documento segundo Campos 

(2016) era garantir maior acesso de grupos étnicos discriminados, aos cursos de graduação da 

Universidade, e sua posterior permanência. Após vários debates acerca do tema foi aprovada, 

no ano de 2005, a adoção de ações afirmativas pela UFPA. 

 A UFPA se dispôs a implementar três programas relacionados diretamente com o 

Plano de ação afirmativa: 1) um programa de apoio acadêmico psicopedagógico, ou de 

tutoria, não obrigatório, porém sob solicitação, para todos os cotistas que demonstrarem 

dificuldades no acompanhamento das disciplinas; 2) um programa acadêmico destinado a 

observar o funcionamento das ações afirmativas, avaliar seus resultados periodicamente, 

sugerir ajustes e modificações e identificar aspectos que prejudiquem sua eficiência; .3) uma 

Ouvidoria, destinada a promover inclusão de pessoas negras e membros de outras minorias e 

categorias vulneráveis na universidade. 

 Em 27 de agosto de 2012, foi aprovado e estabelecido na Resolução Nº. 4.309, a 

reserva de 2 (duas) vagas, por acréscimo em cada curso, em favor dos quilombolas, no 

processo seletivo  para ingresso nos cursos de graduação da Universidade. 

 Campos (2016) em sua pesquisa analisou as trajetórias, representações e desafios dos 

estudantes quilombolas ingressantes pela reserva de vagas do processo seletivo especial aos 

cursos de graduação da UFPA, em relação ao acesso e permanência no ensino superior. 

Verificou que no período de 2013 a 2015 houve 212 alunos quilombolas ingressando em 54 

cursos de graduação do campus Belém da UFPA. 

 No eixo recepção e acolhimento, foram relatadas dificuldades em relação à adaptação 

a universidade e também a invisibilidade que esses estudantes sofrem na universidade, já que 

muitos estudantes não quilombolas afirmaram desconhecer a existência de vestibular para 

quilombolas. Com a nova fase de estudo, estudantes cotistas relataram que passaram por 

momentos de angústias, medos e estranhamento com o novo ambiente. Outra questão 

importante neste eixo a ser explorada é referente ao preconceito, à discriminação e ao racismo 

presente na universidade. Durante a pesquisa, situações de discriminação foram relatadas por 

estudantes, que descrevem casos de discriminação e racismo sofridos por colegas quilombolas 

na universidade. 
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 Em relação ao ingresso no ensino superior Campos (2016) constatou pela fala dos 

alunos entrevistados que, as dificuldades existentes na educação básica da escola quilombola, 

evidencia um ensino que pouco auxilia na preparação para o ingresso ao ensino superior. E 

dentre os elementos que revelam a precariedade dessa modalidade de ensino, destaca-se a 

falta de infraestrutura das escolas quilombolas.   

 Os alunos relataram também que para conseguirem participar da seleção, encontraram 

dificuldade, inclusive na falta de acesso à informação a respeito do processo. Um dos grandes 

desafios segundo o autor é o desconhecimento de muitos alunos quilombolas sobre esse tipo 

de processo. Pois, muitas vezes é resultado da falta de divulgação da universidade sobre o 

edital, a seleção e de informações do vestibular que não chegam às comunidades, pois existe 

certa precariedade de acesso à internet na maioria dos territórios quilombolas.  

 No eixo apoio pedagógico, na UFPA segundo Campos (2016) foram criados dois 

programas de apoio; o Programa de Cursos de Nivelamento da Aprendizagem em Ciências 

Básicas para as Engenharias como objetivo fortalecer a formação em ciências básicas dos 

discentes dos cursos de engenharias e o Projeto Newton que é constituído de ações inovadoras 

que reuni práticas pedagógicas tradicionais e novas metodologias por meio de recursos 

comunicacionais. O Projeto está em funcionamento desde 2013, ofertando disciplinas de 

Cálculo 1 e 2 para os cursos de Engenharia e Ciências Exatas e Naturais da UFPA. No 

Projeto, o aluno conta com atividades de monitoria, plantão de dúvidas presencial e virtual, 

listas de exercícios, salas de aula no Moodle, ações no Facebook, e-mail, SMS e as aulas 

presenciais, que são transmitidas ao vivo na internet e estão disponíveis para visualização e 

download no UFPA multimídia.  

 Apesar dos estudantes relatarem a existência de alguns projetos que atendem 

estudantes quilombolas na Universidade, essas ações não foram planejadas para atender esse 

público universitário, e sim o público em geral da instituição.  

 Na assistência estudantil, a Bolsa Permanência é um dos mecanismos que auxiliam os 

estudantes a se manterem na universidade, sendo destinada aos alunos de origem indígena, 

quilombola e em situação de vulnerabilidade, com um valor pago pelo MEC, porém segundo 

Campos (2016) para além, de um auxílio financeiro é necessário um acompanhamento 

institucional, pois a permanência não está somente atrelada às condições materiais dos 

estudantes. 

 Em relação ao acompanhamento do desempenho e evasão dos alunos cotistas, uma dos 

desafios segundo Campos (2016) é a invisibilidade desses sujeitos que acontece até nos dados 

institucionais, sempre que solicitado o quantitativo de quilombolas matriculados na 
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universidade, a unidade responsável não sabia informar, devido a não sistematização dessas 

informações, ou seja, esses estudantes não aparecem no sistema da instituição.  

 No eixo avaliação da política de cotas, Campos (2016) afirma que é necessário a 

Universidade realizar uma avaliação do Processo Seletivo Especial para Indígenas e 

Quilombolas. No sentido de repensar a atuação da instituição, no que diz respeito a esse tipo 

de ação afirmativa, avaliando as possíveis falhas desde elaboração do edital até as 

dificuldades referentes à permanência desses estudantes no Ensino Superior. 

 Campos (2016) apresenta propostas para a melhoria da gestão das ações afirmativas na 

UFPA entre elas, que no ingresso dos alunos, haja uma semana de recepção para apresentar a 

universidade, tirar dúvidas, dar orientações institucionais, entregar guia acadêmico, com 

oficinas ou minicursos sobre a temática quilombola para toda a comunidade acadêmica, no 

sentido de reafirmar a importância do acesso dos alunos quilombolas no ensino superior; que 

a instituição avalie o índice de reprovações e desistências, principalmente de alunos dos 

cursos de engenharias, dando mais suporte para os programas; trabalhar melhor algumas 

questões na Universidade, como os casos de racismo institucional que devem ser denunciados 

pelos alunos, servindo como forma de não silenciar e alimentar um modelo de educação que 

tenta inferiorizar grupos sociais no interior do sistema educacional e a formação de uma 

equipe multidisciplinar que venha a dialogar com os estudantes a fim de saber sobre suas 

dificuldades e propostas.  

 

4.2.6 Universidade Federal do Amazonas (FREIRE, 2017) 

 A adoção de ações afirmativas na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

segundo Freire (2017) teve início com a criação do Curso de Licenciatura Indígena na 

Universidade em maio de 2008, no qual havia a reserva de 60 vagas do curso de licenciatura 

para formação de professores indígenas. 

 Em 2014, após a adoção da Lei nº 12.711/2012, foi criado o Departamento de Políticas 

Afirmativas (DPA), no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão e Interiorização da UFAM, com a 

missão de articular, propor, formular, conduzir e avaliar políticas e práticas de democratização 

envolvendo grupos sociais diferenciados e historicamente desfavorecidos, tais como: 

indígenas, quilombolas, afrodescendentes e populações tradicionais e do campo.  

 No intuito de viabilizar a participação de maior número de candidatos, em meados de 

2016, a UFAM passou a adotar, para seus cursos regulares e presenciais, além das notas do 

ENEM, o processo seletivo do interior (PSI) no qual oferta 50% das vagas nos cursos de 
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graduação das unidades acadêmicas localizadas no interior do Amazonas, para esse processo 

seletivo. 

 Foi adotado também um sistema de bonificação, para os estudantes que tenha 

realizado integralmente o ensino médio em escolas situadas no Estado do Amazonas e nos 

municípios do interior, tendo em vista que os estudantes do Estado concorrem, para ingresso 

na UFAM via ENEM, com estudantes de todo o Brasil, e a qualidade do ensino que o discente 

do Amazonas recebe é comprovadamente inferior se comparada com a dos outros estados, de 

acordo com o depoimento do próprio Pró-Reitor da universidade. 

 Freire (2017) buscou averiguar a percepção dos discentes cotistas e não cotistas em 

relação à política de ações afirmativas da UFAM a partir de suas vivências institucionais e 

também investigar o olhar do gestor responsável pela implementação da política de ações 

afirmativas na Universidade. 

No eixo recepção e acolhimento, no que diz respeito à discriminação ou preconceito, 

os entrevistados cotistas afirmaram nunca terem sofrido nenhum preconceito, porém entre os 

não cotistas, 20% (vinte por cento) afirmaram terem presenciados comentários com a intenção 

de diminuir alguns cotistas. 

 Em relação ao apoio pedagógico, Freire (2017) verificou que muitos alunos fizeram 

comentários similares em relação aos problemas que sofrem, após ingressarem na 

universidade relacionados ao ensino-aprendizagem, que é o de acompanhar o ritmo, apreender 

os conteúdos ministrados por uma deficiência da educação básica que estes receberam durante 

o ensino fundamental. 

No eixo assistência estudantil, foi discutida a questão do desconhecimento de alunos 

cotistas em relação à divulgação dos editais de bolsas e auxílios da universidade descrita 

como fator importante para ampliação do acesso e para transparência no processo de 

concorrência, bem como os requisitos e exigências para inscrição no processo de concessão 

de auxílios e bolsas, que acabam por dificultar o acesso de estudantes que estão trabalhando, 

por exemplo. Freire (2017) aponta que existe um descompasso entre os recursos financeiros 

destinados pelo Ministério da Educação para financiar as políticas de assistência das 

universidades federais e a real demanda destas para atender as necessidades dos alunos. 

Em relação ao acompanhamento do desempenho e evasão dos alunos cotistas, o Pró-

reitor da UFAM afirmou que desconhece esse acompanhamento específico, 100% dos 

estudantes segundo Freire (2017) também afirmaram que nunca ouviram falar em nenhum 

tipo de ação voltada especificamente ao estudante cotista. 
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No eixo avaliação da política de ação afirmativa, Segundo o Pró-Reitor existe uma 

comissão de avaliação na Universidade, responsável por avaliar as ações implementadas pelos 

diferentes setores. Entretanto os relatórios de autoavaliação institucional dos anos de 2013 a 

2016 segundo Freire (2017) mencionam o sistema de cotas apenas para informar o número de 

vagas destinadas aos cotistas. 

Freire (2017) destaca algumas ações ou propostas para melhorar a gestão da política 

de ações afirmativas na universidade como: criação de espaços de discussão sobre as cotas na 

sociedade brasileira para os estudantes e comunidade universitária; criação de mecanismos 

para que a comunicação sobre os programas, projetos e modalidades de bolsa e/ou auxílios e 

ações que envolvam as atividades da Assistência Estudantil da UFAM, alcance os estudantes 

da universidade; reforço às ações de apoio pedagógico direcionado aos alunos cotistas; 

necessidade de um setor que acompanhe o discente cotista em suas múltiplas dimensões; 

implantação de programas que desencadeiem processos avaliativos da política de ações 

afirmativas e de acompanhamento da vida acadêmica dos alunos cotistas no meio 

universitário e instituição de um setor de Ações Afirmativas, o qual deve ser precedido pela 

criação de uma política de ações afirmativas da graduação, criada e aprovada no âmbito da 

Universidade que estruture e organize as ações afirmativas pontuais e isoladas que já são 

desenvolvidas, de forma que promova uma relação de transparência com a sociedade e seu 

público alvo. 

 

4.2.7 Universidade Federal de Viçosa (BARBOSA, 2017) 

 A implementação do sistema de cotas na Universidade Federal de Viçosa (UFV), 

segundo Barbosa (2017) ocorreu em 2013, mediante a promulgação da Lei nº 12.711/2012, 

sendo esta implementada ao longo de quatros anos.  A instituição oferecia, no campus Viçosa, 

anualmente, 2300 novas vagas, sendo que, em 2013, primeiro ano de implementação da lei 

pela instituição, foram reservadas 20% do total de vagas para políticas de cotas, o que 

equivalia a 460 vagas; em 2014, 30%, ou seja, 690 vagas; em 2015, 40%, isto é, 920 vagas. 

Ao final de 2015, a UFV possuía aproximadamente 2070 estudantes cotistas e 4830 não 

cotistas. 

 O estudo sobre os alunos cotistas e os desafios para a gestão da política de ação 

afirmativa na modalidade de reserva de vagas na UFV, foi realizado em duas etapas: Na 

primeira etapa foi utilizada a base de dados da Diretoria de Registro Escolar e na segunda 

etapa foram realizadas entrevistas com os estudantes cotistas que ingressaram na instituição 

de 2013 a 2015.  
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 Os desafios apontados pela UFV no eixo recepção e acolhimento, estão relacionados à 

dificuldade de adaptação dos alunos cotista ao primeiro ano do curso, sendo considerado por 

Barbosa (2017) à fase mais crítica, apresentado as maiores taxas de evasão, bem como a 

discriminação sofrida por alunos por terem ingressado na instituição por meio das cotas, tanto 

por parte de docentes como por parte de alunos não cotistas, o que segundo a autora gera a 

necessidade de maior empatia/sensibilidade dos docentes para entender as dificuldades dos 

estudantes. 

  No eixo apoio pedagógico, os alunos foram questionados sobre programas que a UFV 

poderia implementar a fim de contribuir na melhoria do desempenho acadêmico dos 

estudantes. Dos entrevistados, 70% defenderam que a universidade deveria oferecer uma 

disciplina introdutória ou monitoria específica para física, química, cálculo, estatística e 

álgebra. As demais sugestões apresentadas foram: oferecer programas de monitoria/tutoria 

para as disciplinas mais específicas dos cursos; ter um horário extraclasse com os professores 

para que pudessem sanar as dúvidas e adequar a metodologia de ensino às limitações e às 

necessidades dos estudantes. Sugeriram, também, que a UFV oferecesse um curso que os 

auxiliasse na organização do tempo, criando uma rotina de estudos, diante da dificuldade que 

possuíam de dividir o tempo, o que contribuía efetivamente para uma queda no desempenho 

acadêmico. 

 No eixo assistência estudantil os desafios apresentados pelo estudo realizado foram o 

fato dos auxílios estudantis recebidos da UFV serem considerados pelos alunos como 

insuficientes para mantê-los na instituição; a necessidade de ampliar as políticas de 

permanência, pois os alunos apontaram dificuldades para custear material didático e 

alimentação aos finais de semana quando o Restaurante Universitário não oferecia refeições e 

outras despesas de manutenção como aluguel, água, luz e transporte. Alguns alunos moravam 

em cidades distantes e não conseguiam retornar à casa dos pais nem ao menos uma vez ao 

ano. Destacaram também a necessidade de aumentar o número de bolsas, bem como o valor 

dos auxílios existentes. 

 Quanto ao rendimento acadêmico os resultados indicaram que os alunos cotistas do 

Centro de Ciências Exatas, no qual concentram as disciplinas de cálculo, estatística, álgebra, 

química, física, apresentaram menor Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) que os 

não cotistas, diferente de outros centros em que os rendimentos ficaram próximos e em alguns 

o CRA dos cotistas foram superior aos não cotistas. 

Com relação à evasão dos estudantes cotistas e não cotistas da UFV, verificou-se que 

as maiores taxas ocorreram, principalmente, nos primeiros anos de ingresso dos estudantes na 
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instituição. Nesse sentido, os casos de abandono e/ou desligamento nos períodos subsequentes 

segundo Barbosa (2017) podem estar fundamentados nas dificuldades de adaptação ao 

primeiro ano. 

Quanto à avaliação da política de cotas e de assistência estudantil da UFV, Barbosa 

(2017) afirma que tais políticas devem abranger métodos de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação em cada instituição, a fim de conhecer as demandas e o perfil do 

público a ser atendido. 

Barbosa (2017) apresenta propostas que as universidades precisam promover no que 

diz respeito à gestão acadêmica e administrativa, a fim de garantir a viabilidade da ação 

afirmativa para os estudantes beneficiários desta política. Elencando algumas ações básicas, 

tais como: política de conscientização, programa de capacitação continuada com foco nas 

diversidades, programas especiais de nivelamento, mecanismos de recuperação dos 

acadêmicos de menos rendimento, adequação dos programas de pesquisas científicas e de 

monitorias para atingir essa parcela da comunidade acadêmica. 

 

4.2.8 Universidade Federal de São Carlos (TOUBIA, 2016) 

 O objetivo da pesquisa realizada por Toubia (2016) na Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCAR) Campus Sorocaba, foi de analisar os desafios e encaminhamentos 

predominantes, quanto ao aperfeiçoamento e ampliação do apoio ao estudante oriundo do 

Programa de Ações Afirmativas, a partir da fala de gestores representantes da Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD) e da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis 

(PROACE) no campus. 

 O Programa de Ações Afirmativas (PAA) da UFSCAR foi aprovado em 2007, por 

meio da portaria nº 695/07 e a sua implantação prevista para o ano seguinte, a partir de então 

a Universidade passou a desenvolver ações afirmativas nos seus três campi, não somente por 

conta do ingresso à instituição, mas também no âmbito de dar condições de permanência dos 

novos graduandos, por meio de duas principais Pró-Reitorias: a PROGRAD e a PROACE. 

 A UFSCAR, segundo Toubia (2016) refez sua estrutura, reorganização e 

funcionamento para o melhor acolhimento dos discentes ingressados via PAA, articuladas por 

meio de três unidades institucionais: Divisão de Desenvolvimento Pedagógico, Coordenadoria 

de Ingresso na graduação e Coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de Equidade. 

Essa reestruturação tinha como uma de suas finalidades, consolidar e ampliar o apoio aos 

ingressantes pelas diversas modalidades de ingresso diferenciado, ampliando a equipe técnica 
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que os recebe, acompanha e atende, promovendo sua capacitação bem como garantido o 

suporte técnico e a infraestrutura necessária à articulação das ações institucionais. 

No eixo recepção e acolhimento, segundo Toubia (2016) são realizadas atividades para 

o acolhimento dos estudantes de uma forma geral e algumas específicas aos estudantes 

indígenas e o grupo PEC-G, no momento de seu ingresso no campus. Uma das dificuldades 

neste eixo citada no momento das entrevistas, foi o fato que muitos professores ainda se 

comportam alheios às políticas de ações afirmativas na universidade. 

 No eixo apoio pedagógico uma das dificuldades apontadas é que alguns alunos não 

apresentam condições de acompanhar o ritmo de estudos, na maioria das vezes por conta de 

uma educação deficitária. Para sanar essas dificuldades existem os programas como a tutoria, 

que atuam para um melhor acolhimento dos estudantes na tentativa de superar as carências e 

promover a permanência dos estudantes provenientes da reserva de vagas. Porém, verificou-se 

que o programa de tutoria está atrelado ao repasse de verbas e que a falta de recursos muitas 

vezes aponta um entrave quanto à continuidade do programa. 

 Em relação à assistência estudantil destacou-se a importância da bolsa permanência, 

para os estudantes indígenas, afirmando que somente a bolsa oferecida pela universidade não 

seria suficiente para os alunos se manterem. 

 No eixo acompanhamento do desempenho e evasão Toubia (2016) verificou por meio 

das entrevistas realizadas que não há um relatório, sistema ou instrumentos com informações 

de perfil dos ingressantes por cotas, nem o número de cotistas em cada curso da Universidade, 

bem como o índice de conclusão e evasão dos mesmos. 

 A falta de informação segundo a autora pode ser considerada um dado relevante, pois 

demonstra que neste sentido a UFSCar - So oferece pouca visibilidade quanto à trajetória das 

ações afirmativas. 

 Toubia (2016) observa que existe a necessidade de um preparo maior por parte da 

universidade com relação às políticas de inclusão, pois tanto professores como alunos, apesar 

de receberem positivamente tais ações, não estão preparados à altura para usufruírem dos 

benefícios oferecidos pela mesma, pois a necessidade de respaldo e ferramentas para lidarem 

com os obstáculos advindos das ações afirmativas torna-se indispensável, bem como a 

necessidade de um mapeamento que reúna em um único registro as informações dos discentes 

provenientes das políticas de ações afirmativas.  

 Muitos dentro da própria universidade precisam notar a presença dos grupos que estão 

sendo incluídos para que seja viável trabalhar com a diversidade, uma vez que tal inclusão é 

respaldada pela lei de cotas. Há também segundo a autora de se considerar a necessidade de 
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pesquisas frequentes quanto à centralidade das ações afirmativas voltadas ao ensino superior 

no trinômio: ingresso, permanência e sucesso acadêmico.  

 Constatou-se que a adoção de políticas de ações afirmativas na UFSCar, não somente 

contribuiu para propiciar maiores condições de acesso de grupos historicamente excluídos à 

universidade, como propiciou condições de permanência aos estudantes por meio de apoio 

institucional específico no âmbito material e acompanhamento alimentar, saúde, transporte 

dentro outros (TOUBIA, 2016). 

 

4.2.9 Universidade Federal de Santa Catarina (NASPOLINI, 2017) 

 O estudo desenvolvido por Naspolini (2017) na Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) teve como objetivo analisar o comportamento acadêmico de cotistas, em 

relação aos alunos que ingressam por classificação geral na UFSC, especialmente no que se 

refere ao desempenho representado pelo Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) e ao 

índice de abandono nos cursos superiores. 

 A política de Ações Afirmativas na Universidade Federal de Santa Catarina foi 

regulamentada pelo Conselho Universitário e passou a vigorar a partir do vestibular de 2008, 

sendo considerada uma política democrática, que possibilitava aos egressos de escolas 

públicas, aos negros e aos indígenas o acesso a uma instituição pública, laica e que respeita a 

diversidade social, econômica e racial (NASPOLINI, 2017).  

 Com a aprovação da Lei 12.711/2012, a Resolução que criou o Programa de Ações 

Afirmativas da UFSC, foi reeditada, incluindo um conjunto de medidas que garantisse o 

acesso e a permanência na universidade destes estudantes beneficiados com a política, entre 

essas medidas estão; divulgação e apoio à política de Ações Afirmativas, acompanhamento 

pedagógico dos processos de aprendizagem, promoção da permanência do estudante na 

Universidade, mediante programas e ações desenvolvidos no âmbito da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis, apoio às atividades de extensão da Universidade na área de ações 

afirmativas e acompanhamento dos egressos beneficiários de ações afirmativas.  

 Os resultados da pesquisa realizada por Naspolini (2017) mostraram que alunos que 

ingressam por classificação geral têm, em média, maior IAA do que alunos cotistas, embora o 

curso de História seja exceção a essa tendência.  Evidenciou-se, ainda, que esta estimativa de 

IAA tende a manter-se ao longo dos semestres. Quanto ao abandono, cursos das áreas de 

Ciências Sociais e Humanas tendem a ter maior abandono por parte de alunos cotistas de 

escola pública, enquanto os cursos das Ciências Exatas tendem a enfrentar maior abandono 

pelos alunos cotistas do tipo Racial. 
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 Verificou-se também que cursos com alta dificuldade de acesso, como é o caso de 

Medicina, tendem a reter seus alunos cotistas até o final da graduação e estima-se que estes 

alunos apresentem IAA mais elevado, independente da forma de acesso.  Já os cursos com 

baixa dificuldade de acesso, como é o caso de História, enfrentam menores taxas de abandono 

por cotistas. 

 Concluiu-se que há relações entre dificuldade de acesso, desempenho acadêmico e 

chances de abandono e que cotistas tendem a abandonar mais que alunos não cotistas aqueles 

cursos em que alcançam menor desempenho. 

 Segundo Naspolini (2017) questões como o desempenho acadêmico e a perspectiva de 

chegar ao término do curso tornam-se centrais no processo de acompanhamento das ações 

afirmativas, pois são aspectos que podem apresentar alterações a partir das novas formas de 

ingresso. 

 

4.2.10 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NARDI, 2017) 

 O estudo realizado por Nardi (2017) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) abordou o tema da Política de Ações Afirmativas, nos processos de in/exclusão dos 

alunos com renda inferior, a partir da análise das práticas institucionais mobilizadas pela 

equipe multidisciplinar da Divisão de Seleção e Acompanhamento Pedagógico, Psicológico e 

Social que pertence a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFRGS. 

 O processo de implantação das Ações Afirmativas na UFRGS iniciou-se em 2005, por 

meio de debates e movimentos sociais com a participação de estudantes, técnicos, professores 

e toda a comunidade acadêmica, contando com predomínio dos negros e indígenas. A 

proposta definitiva do ingresso por reserva de vagas entrou em vigor a partir de 2008. 

 A UFRGS segundo Nardi (2017) após a aprovação do programa de Ações Afirmativas 

criou um Programa de Benefícios, que incluiu: auxílios e subsídios para bolsas, alimentação 

gratuita, moradia, saúde, lazer, transporte, creche entre outros. 

 Em relação aos desafios para a gestão da política de ação afirmativa, no eixo recepção 

e acolhimento foram citadas algumas dificuldades na UFRGS como; o fato de muitos 

professores não saberem como atender o novo público que acessa o ensino superior e o 

crescimento do número de alunos serem desproporcional às condições de atendimento das 

necessidades destes. 

 Em relação ao apoio pedagógico, este é considerado como indispensável para a 

permanência do estudante na Universidade, porém a equipe não conseguiu expressar no que 

consiste o acompanhamento de estudantes em uma instituição de ensino superior. Ficou 
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evidente segundo Nardi (2017) que a equipe tem pouco conhecimento e não consegue 

conversar sobre o assunto. 

 No eixo assistência estudantil, segundo Nardi (2017) em parte pela falta do 

acompanhamento, a equipe acaba trabalhando com questões básicas de sobrevivência, 

atendendo apenas e, minimamente, à questão material que é feita através da verba para 

Assistência Estudantil e deixando de lado a sua competência enquanto incentivadora de 

recursos de superação da situação do aluno, que o coloca e o mantém em desvantagem social. 

Os benefícios segundo os entrevistados atendem apenas parcialmente as necessidades dos 

estudantes. 

 No eixo acompanhamento do desempenho e evasão, os entrevistados afirmaram que 

não são realizados acompanhamentos pela equipe e sim apenas atendimentos. Destacam assim 

a necessidade de um acompanhamento que busque identificar problemas e encontrar 

alternativas de solução para as diversas necessidades dos estudantes com vistas a que ele 

consiga permanecer na Universidade até a conclusão do seu curso. 

 No eixo avaliação da política de ação afirmativa, os entrevistados afirmaram que os 

estudantes precisam participar das decisões sobre quais são as suas necessidades que precisam 

ser atendidas. Nesse entendimento segundo Nardi (2017) para que os estudantes sejam 

incluídos, não bastam apenas estarem na UFRGS, mas sim precisam ser protagonistas, 

participando da elaboração das ações que lhes dizem respeito. 

 Nardi (2017) destaca a necessidade de uma gestão mais qualificada e engajada para 

buscar atender a esses novos compromissos assumidos pela Universidade, fortalecendo o 

trabalho já desenvolvido. Os entrevistados concordaram que falta uma capacitação, uma 

maior profissionalização do gestor.  Entre as ações sugeridas destaca-se a elaboração de um 

cronograma de trabalho que mescle momentos de estudos e de planejamento do trabalho da 

equipe; discussão e organização do trabalho de acompanhamento dos alunos (ingresso, 

permanência e sucesso acadêmico), tendo em vista as atribuições de cada uma das áreas dos 

profissionais que atuam no setor; elaboração de ações conjuntas entre os setores que atendem 

os cotistas; criação de mecanismos que possibilitem a avaliação processual do trabalho 

desenvolvido, bem como a sistematização e o registro permanente dos dados coletados.  

 A partir da análise dos relatos da literatura, foi possível fazer um levantamento dos 

desafios para a gestão da política de cotas nas universidades públicas federais e a 

sistematização destes nos cinco eixos sendo: 1- Recepção e Acolhimento; 2- Apoio 

Pedagógico; 3- Assistência Estudantil; 4- Acompanhamento do Desempenho e Evasão e 5- 

Avaliação da política de Cotas. Para melhor compreensão, foi elaborada a tabela 3. 
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Tabela 3 – Desafios na gestão da política de cotas nas Universidades Federais  
Desafios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-Recepção e Acolhimento                     
Expressões de discriminação, preconceito, resistências às cotas por 

docentes e/ou alunos                     

Instituição como lugar hostil                      

Sentimento de não pertencimento à universidade                     

Despreparo da universidade para lidar com os estudantes provenientes 

das ações afirmativas 

          Instituição de políticas de acolhimento dos alunos no momento da 

chegada à universidade                     

Acesso ao ensino superior                     

 Adaptação                      

Negação da identidade por parte do cotista                     

Informações sobre os processos seletivos e programas de ações 

afirmativas das universidades                     

Crescimento do número de alunos desproporcional à capacidade da 

universidade de atendê-los                     

2-Apoio Pedagógico                     
Necessidade de apoio pedagógico                     
Dificuldades em acompanhar o conteúdo do curso                      
Programas de monitoria e apoio pedagógico específico para os 

estudantes cotistas                     
Disciplina introdutória ou monitoria específica para física, química, 

cálculo e álgebra.                     
Horário extra-classe com os professores para sanar as dúvidas                     
Adequação da metodologia de ensino às limitações dos alunos                     
Conclusão dos cursos escolhidos                      
Média final abaixo dos não cotistas principalmente em cursos de 

ciências exatas                     

3-Assistência Estudantil                     
Ações voltadas para a permanência mostram-se insuficientes para 

atender a demanda                     

Realizar ações voltadas para o suporte psicológico dos alunos cotistas 

(discriminação e preconceito)                     

Informações sobre os auxílios estudantis de forma clara e acessível aos 

alunos                     

Política de assistência estudantil específica para alunos cotistas                      

Requisitos e exigências para inscrição no processo de concessão de 

auxílios e bolsas                     

 Financiamento para a assistência estudantil                      

Informações dos alunos atendidos pela assistência estudantil de forma 

sistematizada                     

4-Acompanhamento do Desempenho e Evasão                     
Falta de acompanhamento do desempenho e evasão dos alunos 

cotistas                     
Evasão dos cursos de graduação em razão da vulnerabilidade 

econômica do estudante ou dificuldade de adaptação                      
Rendimento dos cotistas inferior aos alunos não cotistas, levando à 

evasão dos cursos.                     
Desarticulação e falta de comunicação entre setores específicos das 

universidades e alunos cotistas                     

5-Avaliação da Política de Cotas                     
Necessidade de avaliação, reavaliação das políticas de ação afirmativa 

e assistência estudantil.                     
Necessidade de a universidade incluir os alunos no processo de 

avaliação da política de ação afirmativa e assistência estudantil.                     
Falta de uma política de ação afirmativa estruturada 

          Legenda: 1- Universidade Federal de Goiás (UFG); 2- Universidade Federal de Goiás (UFG); 3- Universidade Federal da Bahia (UFBA); 4- 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); 5- Universidade Federal do Pará (UFPA); 6- Universidade Federal do Amazonas (UFAM); 7- 

Universidade Federal de Viçosa (UFV); 8- Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); 9- Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC); 10- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Fonte: a autora com base nos relatos da literatura  
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A análise das dissertações possibilitou verificar que as universidades federais no 

momento da adoção da política de cotas para ingresso no ensino superior, preocuparam-se em 

criar estratégias para oferecer apoio a esse novo público. Dentre as práticas mais utilizadas 

pelas universidades pode-se destacar a criação de programas e/ou departamentos e 

coordenadorias com objetivo de garantir o acesso, permanência e conclusão dos cursos por 

meio de apoio acadêmico e assistência estudantil. 

Porém, foram apontados pelos autores que as universidades federais ainda enfrentam 

muitos desafios na aplicação da política de ação afirmativa.  No eixo recepção e acolhimento 

dos alunos cotistas, o desafio: expressões de discriminação, preconceito e resistências às cotas 

por docentes e alunos foi citado por oito das dez universidades analisadas, seguido do desafio 

de não pertencimento à universidade e dificuldade de adaptação. 

No eixo apoio pedagógico, as maiores dificuldades estão relacionadas a dificuldades 

em acompanhar os conteúdos dos cursos, a necessidade de apoio pedagógico e de programas 

de monitoria específicos para os estudantes cotistas. No eixo assistência estudantil a maioria 

das universidades afirma que as ações voltadas para a permanência se mostram insuficientes 

para atender a demanda. A falta de acompanhamento do desempenho e evasão dos alunos 

cotistas é também uma dificuldade apresenta pelas universidades, bem como a necessidade de 

avaliação das políticas de ação afirmativa e assistência estudantil. 

A análise das dissertações permitiu uma visão da realidade das universidades federais 

em relação às políticas de ação afirmativa na modalidade de reserva de vaga, destacando a 

importância de discutir alternativas para favorecer uma gestão eficiente dessa política de 

forma que favoreça o ingresso, permanência e conclusão dos cursos por seus beneficiários. 

Após realizar análise de como ocorre à gestão da política de cotas nas universidades 

federais e os desafios enfrentados, foi possível identificar nas dissertações selecionadas, 

sugestões de melhorias para gestão da política apontadas pelos autores. Essas sugestões foram 

organizadas nos cinco eixos adotados para a realização desse estudo e estão descritas tabela 4. 
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Tabela 4 – Sugestões de melhoria na gestão da política de cotas                 
Sugestões de Melhoria  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-Recepção e Acolhimento                     

Promover ações educativas e conscientização da comunidade 

acadêmica para o respeito às diferenças, combate ao racismo, aos 

discursos de intolerância e ódio . 

          Semana de recepção aos alunos cotistas, com objetivo de 

apresentar a universidade, tirar dúvidas e dar orientações 

institucionais. 

          Promoção de uma reflexão acadêmica e institucional sistemática e 

aprofundada sobre a política de cotas 

          Programa de capacitação continuada com foco nas diversidades 

          2-Apoio Pedagógico                     

Reforço às ações de apoio pedagógico direcionado aos alunos 

cotistas;                     

Programas especiais de nivelamento                     

Mecanismos de recuperação dos acadêmicos de menor rendimento                     

Adequação dos programas de pesquisas científicas e de monitorias 

para atingir os alunos cotistas                     

3-Assistência Estudantil                     

Assistência estudantil que acolha o estudante com suas demandas 

psicossociais                     

Assistência estudantil preventiva                     

Repensar as políticas de permanência da universidade                     

Oferecer apoio para um melhor planejamento financeiro dos 

auxílios recebidos pelos alunos                     

Elaboração de um programa sistemático de atenção aos estudantes 

cotistas 

          Formação de uma equipe multidisciplinar para atendimentos aos 

alunos cotistas                      

Criação de mecanismos para que a comunicação sobre os 

programas, projetos e modalidades de bolsa e/ou auxílios e ações 

que envolvam as atividades da Assistência Estudantil alcance os 

estudantes da universidade                     

Cronograma de trabalho que mescle momentos de estudos e de 

planejamento do trabalho da equipe 

          Elaboração de ações conjuntas entre os setores que atendem os 

cotistas 

          Discussão e organização do trabalho de acompanhamento dos 

alunos  

          4-Acompanhamento do Desempenho e Evasão 

          A universidade deve traçar metas para implementação de 

melhorias no acompanhamento dos egressos durante a transição 

escola-trabalho 

          Conhecer quem são os graduandos cotistas se continuam ou se 

abandonaram seus cursos 

          Avaliação dos índices de reprovações e desistências 

          Mapeamento que reúna em um único registro as informações dos 

discentes provenientes das políticas de ações afirmativas 

          5-Avaliação da Política                     

Necessidade de produção, registro e disponibilização transparente 

de informações sobre o andamento e os resultados da política de 

cotas. 

          Efetivação de um processo de avaliação e aperfeiçoamento 

contínuo da política de cotas 

          Criação de um setor e política de Ações Afirmativas 

          Gestão mais qualificada e engajada para buscar atender a esses 

novos compromissos assumidos pela Universidade 

          Capacitação e profissionalização dos gestores 
          

Necessidade de pesquisas freqüentes quanto à centralidade das 

ações afirmativas voltadas ao ensino superior no trinômio: 

ingresso, permanência e sucesso acadêmico 

          Legenda: 1- Universidade Federal de Goiás (UFG); 2- Universidade Federal de Goiás (UFG); 3- Universidade Federal da Bahia 

(UFBA); 4- Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); 5- Universidade Federal do Pará (UFPA); 6- Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM); 7- Universidade Federal de Viçosa (UFV); 8- Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); 9- Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC); 10- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Fonte: a autora com base nos relatos 

da literatura 
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As sugestões de melhoria para gestão da política de ação afirmativa indicadas pelos 

autores estão diretamente relacionadas aos desafios que as universidades federais apresentam. 

No eixo recepção e acolhimento, destaca-se a necessidade de promover ações educativas e 

conscientização da comunidade acadêmica para o respeito às diferenças, combate ao racismo, 

aos discursos de intolerância e ódio, que pode ser relacionado ao desafio expressões de 

discriminação, preconceito, resistências às cotas por docentes e/ou alunos apontado por oito 

das dez universidades analisadas.  

Assim como os desafios para a gestão das ações afirmativas nas universidades 

públicas federais, a sugestões de melhoria apresentadas pelos autores servirão de base para 

elaboração da proposta de intervenção, que consistirá em um modelo de avaliação e gestão da 

política de cotas, nos cinco eixos definidos pelo estudo. 

 

4.3  Avaliação e gestão da política de cotas nas UFG a partir da pesquisa de campo  

 Nesta etapa foi realizado o estudo de caso, considerando que o objetivo geral desta 

pesquisa é desenvolver um modelo de avaliação e gestão da política de cotas em Instituições 

Federais de Ensino Superior, a partir do caso da Universidade Federal de Goiás (UFG), foram 

realizadas entrevistas nos 7 (sete) setores selecionados por estarem diretamente relacionados 

ao atendimento dos alunos cotistas e gestão da política de cotas na UFG sendo: 1-

Coordenadoria de Ações Afirmativas; 2- Pró-Reitoria de Graduação; 3- Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura; 4- Pró-reitoria de Pós-Graduação; 5- Pró-reitoria de Assuntos Estudantis; 

6- Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e 7- Pró-Reitoria de Administração e Finanças, foram 

aplicados também questionários aos alunos cotistas e não cotistas, professores e técnicos 

administrativos de uma unidade acadêmica. 

A revisão da literatura serviu de base para a elaboração de um roteiro de perguntas, 

divididas em cinco eixos sendo: 1- Recepção e acolhimento; 2- Apoio Pedagógico; 3- 

Assistência Estudantil; 4- Acompanhamento do desempenho e evasão e 5- Avaliação da 

política de cotas. Esse roteiro foi utilizado para a realização de entrevistas e aplicação de 

questionários. 

 

4.3.1  Ações realizadas e percepção dos gestores da UFG 

As entrevistas foram realizadas no período de 06 a 20 de Dezembro de 2018, com o 

Pró-Reitor(a) ou com representante por este indicado de cada setor selecionado. Para cada 

entrevista foi utilizado um roteiro semiestruturado aprovado pelo CEP/UFG para nortear o 

diálogo, disponível no apêndice C. Os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido (TCLE) no qual constavam os esclarecimentos a cerca da realização da 

entrevista, autorização para registro sonoro e/ou audiovisual, especificação de possível 

desconforto emocional e/ou riscos psicossociais, bem como da garantia de sigilo que 

assegura a privacidade e o anonimato dos participantes. 

  As entrevistas tiveram como objetivo diagnosticar as características da gestão da 

política de cotas na UFG e a percepção dos gestores sobre os desafios e sugestões de 

melhoria, bem como a sistematização das atividades realizadas por cada setor selecionado nos 

cinco eixos definidos pela pesquisa. Segue abaixo a descrição dos resultados encontrados por 

meio das entrevistas. 

 

1-Coordenadoria de Ações Afirmativas 

 Em relação à recepção e ao acolhimento as ações realizadas pela Coordenadoria de 

Ações Afirmativas (CAAF) nesse eixo estão mais voltadas aos estudantes ingressantes pelo 

UFGINCLUI, principalmente indígenas e quilombolas que chegam a universidade em 

situação de grande vulnerabilidade, realizando acompanhamento individual, inicialmente em 

relação as condições de alimentação e moradia, sendo oferecidos alojamentos de passagem e 

refeições no Restaurante Universitário (RU) até que sejam publicados os editais pela Pró-

Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE). São realizadas também ações de acolhimento 

pelos próprios alunos cotistas veteranos aos novos ingressantes cotistas e palestras onde são 

esclarecidas dúvidas sobre como funciona a universidade e como acessar os editais da 

assistência estudantil, por meio de um projeto de extensão denominado “Nós por Nós”. 

 O apoio pedagógico aos estudantes cotistas é realizado pela CIP por meio de ações 

como oferecimento de disciplinas ead de português e matemática, oficinas de leitura e escrita 

para estudantes indígenas e quilombolas e monitorias. São realizadas também ações 

juntamente com os coordenadores dos cursos de graduação de reorganização curricular para 

alunos cotitas do UFGINCLUI, na qual o aluno pode reduzir o número de disciplinas no 

primeiro semestre. A CAAF em parceria com a PROGRAD está elaborando disciplinas que 

tratem de temas relacionados às ações afirmativas para que sejam oferecidos na forma de 

núcleos livres aos alunos. 

 Na assistência estudantil a CAAF acompanha o acesso às políticas de assistência 

estudantil, auxiliando no preenchimento de formulários e cumprimento dos prazos dos editais, 

mas não realiza nenhuma ação em conjunto com a PRAE para estudantes cotistas da 

graduação. Realiza em parceria com a PRPG a gestão de bolsas destinadas aos alunos cotistas 

da Pós-Graduação que são pagas com recursos próprios da UFG. A CAAF possui também um 
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projeto de extensão de acompanhamento psicológico dos alunos cotistas por meio da criação 

de grupos e atendimentos individuais. A CAAF acredita que apenas o critério socioeconômico 

não seja adequado para realizar a seleção dos beneficiários da assistência estudantil, devendo 

observar as especificidades de cada tipo de cotista, afirma ser necessário um alinhamento 

entre a política de assistência estudantil e a política de cotas.  

 No eixo acompanhamento do desempenho e evasão a CAAF realiza acompanhamento 

dos resultados dos alunos do UFGINCLUI, mas sugere que cada unidade acadêmica realize o 

acompanhamento do desempenho acadêmico dos seus alunos cotistas, a partir da 

especificidade de cada curso. Em relação à integralização dos cursos pelos cotistas do 

UFGINCLUI, a CAAF observa que um número baixo de alunos que conseguiram concluir o 

curso de graduação, por isso está analisando individualmente cada caso para identificar as 

dificuldades e propor medidas para que esses alunos consigam concluir seus cursos. A CAAF 

sente falta de relatórios de períodos anteriores à gestão atual que apresente dados do 

desempenho e número de estudantes de cotistas. 

 No eixo avaliação da política de cotas a CAAF realiza avaliação anual do 

UFGINCLUI, mas não da política de cotas estabelecida pela Lei 12.711/2012, faz parte do 

planejamento da CAAF a criação de uma comissão de acompanhamento e avaliação da 

política de cotas na UFG existindo apenas para o programa UFGINCLUI. 

 Como sugestões de melhoria na gestão da política de cotas na UFG, a CAAF afirmou 

a necessidade de melhorar a comunicação com os alunos e a comunidade para que seja 

possível divulgar as ações realizadas, uma das formas seria por meio do portal UFG e da 

página da CAAF e também melhorar a comunicação e o planejamento das ações voltadas para 

o atendimento dos alunos cotistas com as outras pró-reitorias da universidade e com as 

unidades acadêmicas.  

 A CAAF possui como metas: ampliar as ações realizadas inicialmente aos alunos do 

UFGINCLUI para os alunos cotistas, divulgar e valorizar as trajetórias de sucesso dos 

estudantes cotistas, criar um ambiente de identidade dos cotistas e fortalecer as cotas na Pós-

Graduação. 

 

2- Pró-Reitoria de Graduação 

 A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFG trabalha de forma integrada com 

outras instâncias da universidade como a Coordenação de Inclusão e Permanência (CIP), 

Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF) e Sistema Integrado de Núcleos de 
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Acessibilidade (SINACE) que são as responsáveis por realizar as ações voltadas para os 

estudantes cotistas tanto do UFGINCLUI como da Lei 12.711/2012.    

 No eixo recepção e acolhimento a PROGRAD realizou no momento da matrícula uma 

ação de acolhida e apresentação da equipe gestora para todos os estudantes ingressantes na 

UFG. A ação foi coordenada pela PROGRAD, sendo realizada em conjunto com toda a 

gestão superior da universidade. A Pró-Reitoria destacou também que cada unidade 

acadêmica durante a sua semana de integração possui autonomia para realizar a recepção e 

acolhimento dos estudantes ingressantes, juntamente com os professores, técnicos 

administrativos e os próprios alunos dos cursos de graduação. 

 O apoio pedagógico oferecido pela Pró-Reitoria de Graduação está sob a 

responsabilidade da Coordenação de Inclusão e Permanência (CIP) sendo oferecidas 

disciplinas ead de português e matemática, monitorias, apoio psicológico e outras atividades 

desenvolvidas pela CIP. 

 Quanto à assistência estudantil a PROGRAD afirmou participar do planejamento, 

estruturação e aprimoramento das ações realizadas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE). A Pró-Reitoria de Graduação acredita que os recursos financeiros são insuficientes 

para atender toda demanda existente na universidade, pois houve uma mudança no perfil dos 

alunos da UFG, após a inclusão de estudantes que possuem mais desafios e dificuldades em 

permanecer na universidade. 

 No acompanhamento do desempenho e evasão dos alunos cotistas, a PROGRAD 

possui como objetivo realizar um estudo para que sejam mapeados e sistematizados os dados 

sobre a evasão nos diferentes cursos da universidade e a partir desses dados criarem um 

programa de enfrentamento da evasão que inclua ações dos vários segmentos da UFG 

relacionados ao ensino, como às pró-reitorias de pesquisa e inovação, extensão e cultura, pós-

graduação e graduação (estágio, programa especial de treinamento, monitorias). 

 A Pró-Reitoria de Graduação afirma participar de forma integrada com a CAAF da 

avaliação da política de cotas, e destaca a necessidade da política sempre ser aprimorada. 

Como sugestão de melhoria na gestão da política de cotas, a pró-reitoria destaca a criação das 

comissões de verificação, que já estão em funcionamento na UFG e a necessidade do debate 

reflexivo dentro da universidade sobre o tema de forma a contribuir para que os estudantes 

possam ser incluídos e concluir com êxito sua formação.  
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3- Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

 A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) afirmou em entrevista realizada que 

possui como uma de suas metas em seu plano de gestão para o período de 2018 a 2021 

assegurar políticas de atenção aos estudantes de ações afirmativas nas atividades 

desenvolvidas pela pró-reitoria. Uma das ações já realizadas é a entrada gratuita de estudantes 

cotistas nos eventos culturais realizados pela PROEC naqueles que para o restante do público 

é necessário realizar um pagamento para participar. 

 Em relação à recepção e acolhimento dos alunos cotistas ingressantes a pró-reitoria 

faz-se presente quando é convidada, mas afirma que a responsabilidade de realizar essa ação 

fica a cargo da Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF). A PROEC participa de 

comissões e debates sobre as ações afirmativas quando é convidada, mas não realiza ação 

específica dirigida aos estudantes cotistas. Os projetos de extensão realizados segundo a pró-

reitoria são de autonomia dos coordenadores, os quais desenvolvem estudos e ações voltados 

para o atendimento e inclusão dos alunos de ações afirmativas. 

 O apoio pedagógico fica a cargo de cada coordenador, ou docente das unidades 

acadêmicas que podem propor projetos que envolvam apoio pedagógico aos alunos cotistas. 

 A PROEC ressalta a importância da assistência estudantil para garantir a permanência 

e sugere que cada unidade acadêmica crie projetos e acompanhem os estudantes cotistas.  

 A pró-reitoria de extensão e cultura não participa do acompanhamento do desempenho 

e evasão dos alunos cotistas ficando a cargo de cada unidade acadêmica realizar esse 

acompanhamento. 

 Quanto à avaliação da política de cotas a PROEC ainda não participou do processo 

avaliativo, mas faz parte da comissão do Sistema Integrado de Núcleos de Acessibilidade 

(SINACE). 

 Como sugestões de melhoria para a gestão de política de cotas na UFG a PROEC 

acredita ser necessário criar mais ações para garantir a permanência dos estudantes; oferecer 

atividades de lazer e entretenimento e realizar acompanhamento da saúde dos alunos. A pró-

reitoria destaca também a importância das unidades acadêmicas propor atividades voltadas 

aos estudantes cotistas e a necessidade da universidade ter uma visão holística da política de 

cotas. 

 

4- Pró-Reitoria de Pós-Graduação:  

Em entrevista realizada na Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) da UFG verificou-

se que as ações afirmativas na modalidade de reserva de vagas para ingresso nos cursos de 



70 
 

pós-graduação stricto sensu estão regulamentadas pela Resolução Consuni/UFG 07/2015 que 

estabelece que pelo menos vinte por cento (20%) das vagas de cada processo seletivo serão 

reservadas para pretos, pardos e indígenas (PPI) conforme os quesitos cor, raça e etnia 

utilizados pelo IBGE. A Pró-Reitoria informou não possuir documento interno sobre a gestão 

das ações afirmativas observando em todos os aspectos o que determina a Resolução. 

No eixo recepção e acolhimento a PRPG não participa diretamente da recepção dos 

alunos no momento de chegada à universidade ficando a cargo da Coordenadoria de Ações 

Afirmativas (CAAF) da UFG realizar essas ações, participando de reuniões e eventos sempre 

que solicitados. 

Em relação ao apoio pedagógico a Pró-Reitoria de Pós-Graduação oferece cursos e 

oficinas principalmente para o desenvolvimento de habilidades com línguas estrangeiras, mas 

sem realizar distinções entre alunos cotistas ou não cotistas. 

Quanto à assistência estudantil a PRPG afirma ser esse o maior desafio, pois considera 

que possui uma política importante de acesso, porém, precisa ampliar o potencial de bolsas 

para permanência dos alunos cotistas. São oferecidas em parceria com a CAAF duas bolsas de 

mestrado para alunos cotista e uma bolsa de doutorado. Em contato com a Fundação de 

Amparo a Pesquisa do de Estado de Goiás (Fapeg) conseguiram a criação de um edital 

específico para cotistas na Pós-graduação. Em casos de maior necessidade dos alunos cotistas 

são oferecidos por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis subsídio parcial ou total para 

alimentação no Restaurante Universitário. 

O acompanhamento do desempenho e evasão dos alunos cotistas na pós-graduação é 

realizado por cada programa por meio de uma comissão denominada de “Comissão de bolsa e 

acompanhamento discente". 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação ainda não realizou avaliação dos resultados da 

política de cotas, bem como seu impacto nos indicadores da universidade, porém reconhece a 

necessidade de realizar essa avaliação. 

Como sugestão de melhoria na gestão da política de cotas na pós-graduação na UFG, a 

pró-reitoria apontou três pontos. O primeiro é a necessidade de fortalecimento e valorização 

da política existente, o segundo ponto é a necessidade de criação de políticas de permanência 

para pós-graduação e a ampliação das ações existentes e em terceiro lugar a ampliação do 

público-alvo incluindo além dos PPI outras minorias como LGBT (Lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais ou transgêneros) e alunos com baixas condições socioeconômicas. 
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5- Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis: 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da UFG está organizada em três 

diretorias sendo: Diretoria de Articulação Acadêmica; Diretoria de Atenção Estudantil e 

Diretoria de Indicadores Sócios Acadêmicos.  

No que se refere à recepção e ao acolhimento a PRAE acredita ser esse o momento de 

maior impacto na permanência do estudante. O primeiro acolhimento dos estudantes cotistas 

ocorre no momento da matrícula. Os cotistas optantes pelo critério de renda inferior a 1,5 

salários-mínimos per capita passam por uma triagem na comissão de avaliação 

socioeconômica onde são orientados sobre os programas de bolsa moradia, alimentação e 

auxílios oferecidos pela PRAE.  

Em 2018 foi criado um novo programa de acolhimento específico para alunos cotistas 

denominado de “Acolhe UFG” que consiste em oferecer uma bolsa por seis meses e o acesso 

gratuito aos Restaurantes Universitários (RU) aos estudantes cotistas pelo critério de renda e 

aos estudantes do UFGINCLUI. Após a triagem são selecionados estudantes com renda bruta 

per capita até setenta e cinco por cento (75%) do salário mínimo. Os alunos do UFGINCLUI 

são inscritos de forma automática no programa. No decorrer do ano letivo ocorrem novos 

encontros para o acolhimento desses alunos por meio do serviço de assistência social da 

PRAE. 

No eixo apoio pedagógico a PRAE oferece auxílio para compra de material didático. 

Para alunos do curso de odontologia existe o apoio para compra de instrumental odontológico 

e para alunos da faculdade de artes visuais apoio para compra de materiais necessários para os 

cursos. Existe o planejamento para criação de um edital para pagamento de material didático 

para alunos de outros cursos.  

Em relação à assistência estudantil a principal fonte de recursos da PRAE é o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Os auxílios estudantis oferecidos aos 

alunos podem ser divididos em: Alimentação, Permanência e Moradia. No que se refere ao 

auxílio alimentação, todo aluno da graduação presencial possui um subsídio no Restaurante 

Universitário (RU) no qual ele paga uma parte do valor e a UFG complementa o valor 

restante da refeição, para alunos selecionados pela PRAE o valor da refeição é totalmente 

pago pela universidade. A bolsa permanência é paga aos alunos selecionados no valor de R$ 

400.00 (quatrocentos reais), observando os critérios exigidos pelo PNAES. No auxílio 

moradia a UFG oferece seis casas de estudantes, sendo duas exclusivas para estudantes do 

UFGINCLUI. Foi criada no segundo semestre de 2018 a Bolsa Canguru, constituindo um 
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apoio para alunos com filhos até cinco anos de idade, que moram com os pais estudantes da 

UFG. 

Além dos auxílios estudantis a PRAE possui programas de apoio à saúde do estudante, 

como o Saudavelmente que realiza atendimentos nas áreas de saúde mental e nutrição, serviço 

odontológico, programas de esporte e lazer, participação em eventos e assistência social. Não 

existe um calendário fixo para publicação dos editais de assistência estudantil, mas a Pró-

Reitoria afirmou que este é um de seus objetivos. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

afirma que desde a implantação do Sistema de Seleção Unificada (SISU) houve mudanças no 

perfil dos alunos da UFG, sendo que mais alunos de fora do Estado de Goiás, passaram a 

ingressar na universidade o que aumentou a demanda por assistência estudantil.  

Em relação ao orçamento para assistência estudantil a PRAE afirma que não é 

suficiente para atender a demanda existente, sendo que não conseguem atingir o critério de 

renda máximo estipulado pelo PNAES que é de 1,5 salário mínimo per capita. Já em relação 

ao número de servidores, no geral é considerado suficiente, com exceção dos assistentes 

sociais, que poderia levar a mais agilidade nos processos caso tivesse maior quantidade desses 

profissionais. 

A Pró-Reitoria está construindo a articulação com outros setores na universidade, não 

existindo um fluxo definido dos procedimentos entre a PRAE e as Pró-Reitorias, bem como 

buscando dentro das unidades acadêmicas um apoio para acompanhamento das ações de 

assistência estudantil junto aos alunos, ou seja, que exista um ‘representante’ da PRAE nas 

unidades acadêmicas. 

A PRAE destaca a necessidade de realizar o acompanhamento do desempenho dos 

alunos atendidos pela assistência estudantil, para caso haja um desempenho inferior ao 

esperado ou insuficiente sejam adotadas medidas para que o aluno recupere seu desempenho, 

essas ações devem acontecer em cada unidade acadêmica para que seja avaliado se o aluno 

continua ou não recebendo o auxílio estudantil.  

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis participa de discussões sobre a política de cotas 

junto à Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF) e Coordenação de Inclusão e 

Permanência (CIP), mas afirma a necessidade de se realizar um debate com maior enfoque na 

gestão da política de cotas. 

Como sugestão de melhoria na gestão da política de cotas a PRAE acredita ser 

necessário avançar no acompanhamento dos alunos cotistas, com objetivo de contribuir para a 

permanência e formação dos estudantes e também rever os critérios para ingresso dos alunos 
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das cotas estabelecidas pela UFG como UFGNCLUI, no sentido de que o aluno tenha 

condições mínimas de acompanhar os conteúdos do curso. 

 

6- Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação: 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) é responsável entre outras atividades pela gestão dos programas de iniciação científica, 

manutenção e aprimoramento do Sistema UFG de Ética em pesquisa e cadastramento e 

acompanhamento de projetos de pesquisa e núcleos de ensino, pesquisa e extensão. 

No eixo recepção e acolhimento a PRPI não possui uma ação específica para 

estudantes cotistas, mas realiza no ato da matrícula um momento de apresentação das 

atividades de pesquisa acompanhadas pela Pró-Reitoria que irão gerar tecnologia e inovação e 

divulgação das oportunidades existentes para que todos os alunos da UFG possam melhorar 

sua formação por meio da participação em grupos de pesquisas. 

A PRPI contribui no apoio pedagógico com programas de iniciação científica que 

objetivam o desenvolvimento, produção e transferência de tecnologias. A UFG oferece por 

meio do Programa Institucional de Iniciação Científica nas ações afirmativas (PIBIC-AF) 

bolsas para alunos cotistas que participam de pesquisas na iniciação científica. 

Em relação à assistência estudantil a PRPI destaca a responsabilidade social da 

universidade em garantir a permanência dos alunos cotistas, destaca, porém a necessidade da 

política de cotas ser uma política provisória, com realização concomitante de um plano de 

mudanças no ensino fundamental e médio para que alunos recebam uma formação adequada e 

consigam acessar as universidades públicas sem a necessidade de reserva de vagas. 

No eixo acompanhamento desempenho e evasão a Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Inovação afirma que dentro da iniciação científica, não foram encontradas diferenças ente o 

desempenho de alunos cotistas e não cotistas.  

Quanto à avaliação da política de cotas a PRPI afirma participar da avaliação e 

discussão da política de cotas na UFG, principalmente por meio da reunião de equipe. 

Como sugestões de melhoria na gestão da política de cotas a Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Inovação afirmou a necessidade de cada unidade acadêmica avaliar quais são as principais 

dificuldades dos alunos cotistas e propor medidas para que sejam superadas, afirma também a 

necessidade incentivar a realização de pesquisas que possam contribuir com a formação e 

posterior atuação profissional dos estudantes.  
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7- Pró-Reitoria de Administração e Finanças: 

A Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) é responsável pela execução 

do orçamento da UFG, bem como do orçamento do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) principal fonte de recurso da universidade para assistência dos alunos 

cotistas e não cotistas. 

O orçamento do PNAES segundo a PROAD é distribuído para as regionais da UFG e 

sua aplicação é definida pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) nas áreas definidas 

pelo programa, sendo: moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, 

cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. O orçamento da assistência estudantil segue os 

mesmos critérios do orçamento da UFG, sendo executado mensalmente de acordo com as 

demandas existentes. 

A Pró-Reitoria de Administração e Finanças não participa da avaliação da gestão da 

política de cotas na universidade e como sugestão de melhoria na gestão da política de cotas 

na UFG, a PROAD afirmou serem necessários mais recursos para atender a demanda por 

assistência estudantil existente na universidade. 

As ações realizadas por cada um dos sete setores selecionados da UFG, para avaliação 

e gestão da política de cotas foram classificadas por eixo e podem ser vistos na tabela 5.  
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Tabela 5 – Ações realizadas por cada setor da UFG para avaliação e gestão da política de 

cotas 
EIXOS CAAF PROGRAD PROEC PRPG PRAE PRPI PROAD 

Recepção e Acolhimento        
Recepção e acolhimento de alunos cotistas         
Recepção e acolhimento de todos os alunos 

ingressantes na UFG 
       

Participação na recepção e acolhimento quando 

convidados 
       

Participação em eventos e reuniões        
Apoio Pedagógico        
Disciplinas Ead de português e matemática        

Monitorias        

Oficinas de leitura e Escrita         

Reorganização curricular para alunos cotitas        

Responsabilidade de cada coordenador ou 

docente 

       

Oficinas para língua estrangeiras        

Auxílio para compra de material didático        

Programas de iniciação científica         

Assistência Estudantil        
Acompanha o acesso às políticas de assistência 

estudantil 
       

Gestão de bolsas destinadas aos alunos cotistas 

da Pós-Graduação 
       

Acompanhamento psicológico dos alunos 

cotistas e não cotistas 
       

Participa do planejamento e estruturação das 

ações de assistência estudantil 
       

Entrada gratuita de estudantes cotistas em 

eventos 
       

Bolsas de mestrado e doutorado        
Auxílio estudantil: Alimentação, moradia e 

permanência 
       

Bolsas para alunos cotistas que participam da 

iniciação científica 
       

Executa o orçamento da assistência estudantil        
Acompanhamento do Desempenho e evasão        
Acompanhamento dos resultados dos alunos do 

UFGInclui 
       

Fica a cargo de cada coordenador/curso ou 

docente 
       

Avaliação da política de cotas        
Realiza avaliação anual do UFGInclui        
Participação de maneira integrada com a CAAF 

na avaliação da política de cotas  
       

Fonte: a autora com base nas entrevistas realizadas 

 

Com base nas respostas de cada entrevistado sobre as ações realizadas para avaliação e 

gestão da política de cotas nos setores da UFG e a sistematização destas nos cinco eixos 

propostos pelo estudo, foi possível verificar que no eixo recepção e acolhimento, três 

(PROEC, PRPG e PROAD) dos sete setores não participam ativamente ou desenvolvem ação 

específica para recepcionar os estudantes ingressantes tanto cotistas como não cotistas, 

estando presentes apenas quando convidados ou participando de reuniões. O que desperta a 

necessidade de repensar as ações realizadas nesse eixo, para que todos os setores assim como 



76 
 

toda a comunidade universitária participem desse momento. A recepção e acolhimento dos 

discentes são uma oportunidade para apresentar a estrutura, programas e ações desenvolvidas 

pela universidade, bem como discutir questões como discriminação, preconceito e ações 

afirmativas. 

No eixo apoio pedagógico as ações desenvolvidas estão mais concentradas na CAAF e 

PROGRAD, sendo que a PRPG disponibiliza oficinas de língua estrangeira para estudantes da 

pós-graduação e a PRPI auxilia na iniciação científica. 

Em relação à assistência estudantil a PRAE é a que realiza a gestão da maioria dos 

auxílios concedidos, bem como do orçamento destinado à assistência estudantil, a PROGRAD 

afirma participar do planejamento e estruturação das ações da assistência estudantil 

juntamente com a PRAE. Foi destacado, porém pelos entrevistados a necessidade de uma 

maior articulação da PRAE com outros setores da UFG que estão diretamente relacionados à 

gestão da política de cotas e atendimento dos alunos. 

Quanto ao acompanhamento do desempenho e evasão, verificou-se que a CAAF 

realiza acompanhamento apenas dos ingressantes pelo UFGINCLUI, não sendo acompanhado 

o desempenho e evasão dos demais alunos cotistas. A PRPG possui em cada curso de pós-

graduação uma “Comissão de bolsa e avaliação discente” que acompanha o desempenho de 

todos os alunos da pós-graduação incluindo os alunos cotistas e a PROGRAD possui como 

objetivo mapear a evasão para assim criar um programa de enfrentamento. Destaca-se nesse 

eixo a ação realizada pela PRPG de cada curso de pós-graduação acompanhar o desempenho 

dos seus alunos, o que poderia ser estendido aos cursos de graduação. 

Já no eixo avaliação da política de cotas os setores que afirmaram participar do 

processo avaliativo, realizam por meio de reuniões com a CAAF ou reunião de equipe, e três 

dos sete setores diretamente relacionados com a gestão da política não participam da 

avaliação. O momento da avaliação é importante para que possam discutir as ações que estão 

sendo executadas, analisar os resultados alcançados, verificar possíveis falhas e propor 

mudanças na gestão da política de cotas. 

Os desafios enfrentados pelos sete setores para a avaliação e gestão de política de 

cotas na UFG citados pelos entrevistados foram classificados por eixo e estão listados na 

tabela 6. 
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Tabela 6 – Desafios para avaliação e gestão da política de cotas na UFG 

EIXOS CAAF PROGRAD PROEC PRPG PRAE PRPI PROAD 

Assistência Estudantil        

Alinhamento entre a política de assistência 

estudantil e a política de cotas. 

       

Apenas o critério socioeconômico não ser 

adequado para realizar a seleção dos 

beneficiários da assistência estudantil, devendo 

observar as especificidades de cada tipo de 

cotista. 

       

Recursos financeiros são insuficientes para 

atender toda demanda existente na universidade. 

       

Ampliar o potencial de bolsas para permanência 

dos alunos cotistas. 

       

Falta de um calendário fixo para publicação dos 

editais de assistência estudantil. 

       

Falta de um fluxo definido dos procedimentos 

entre a PRAE e as Pró-Reitorias. 

       

Acompanhamento do Desempenho e 

evasão 

       

Número baixo de alunos que conseguiram 

concluir o curso de graduação. 

       

Avaliação da política de cotas        

Falta de relatórios de períodos anteriores à 

gestão atual que apresente dados do desempenho 

e número de estudantes de cotistas. 

       

Fonte: a autora com base nas entrevistas realizadas 

 

Foi possível verificar com a realização das entrevistas que nos eixos recepção e 

acolhimento e apoio pedagógico não foi citado nenhum desafio ou dificuldade pelos 

entrevistados, já no eixo assistência estudantil a CAAF cita a necessidade de alinhamento 

entre a política de assistência estudantil e a política de cotas da UFG bem como a utilização 

apenas do critério socioeconômico não ser adequado para realizar a seleção dos beneficiários da 

assistência estudantil, devendo observar as especificidades de cada tipo de cotista.  

A PROGRAD, PRAE E PROAD citaram como desafio ou dificuldade os recursos 

financeiros serem insuficientes para atender toda demanda existente na universidade e a 

PRPG destaca a necessidade de ampliar o potencial de bolsas para permanência dos alunos 

cotistas. 

A PRAE citou como desafio a falta de um calendário fixo para publicação dos editais 

da assistência estudantil e de um fluxo definido dos procedimentos entre a pró-reitoria e 

outros setores da universidade. 

 No eixo acompanhamento do desempenho e evasão foi citado como desafio pela 

CAAF o fato de um número baixo de alunos cotistas conseguir concluir o curso de graduação 
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e no eixo avaliação da política de cotas a falta de relatórios de períodos anteriores à gestão 

atual que apresente dados do desempenho e número de estudantes de cotistas. 

Durante a realização das entrevistas os gestores de cada setor fizeram sugestões para 

melhoria da avaliação e gestão da política de cotas do UFG nos cinco eixos definidos pela 

pesquisa. As sugestões apresentadas estão listadas na tabela 7 e contribuirão na elaboração da 

proposta de intervenção desse estudo. 

 

Tabela 7 – Sugestões de melhoria na avaliação e gestão da política de cotas 
EIXOS CAAF PROGRAD PROEC PRPG PRAE PRPI PROAD 

Recepção e Acolhimento        

Melhorar a comunicação com os alunos e a 

comunidade para que seja possível divulgar as 

ações realizadas. 

       

Melhorar a comunicação e o planejamento das 

ações voltadas para o atendimento dos alunos 

cotistas com as outras pró-reitorias da 

universidade e com as unidades acadêmicas.  

       

Debate reflexivo sobre a política de cotas dentro 

da Universidade 

       

Debate com maior enfoque na gestão da política 

de cotas 

       

Apoio Pedagógico        

Incentivar a realização de pesquisas pelos alunos        

Unidades acadêmicas criem projetos voltados 

aos alunos cotistas 

       

Assistência Estudantil        

Criar mais ações para garantir a permanência 

dos estudantes  

       

Oferecer atividades de lazer e entretenimento e 

realizar acompanhamento da saúde dos alunos 

       

Criação de políticas de permanência para pós-

graduação e ampliação das ações existentes 

       

Necessidade de mais recursos para atender a 

demanda por assistência estudantil existente na 

universidade. 

       

Acompanhamento do Desempenho e evasão        

Cada unidade acadêmica realize o 

acompanhamento do desempenho acadêmico 

dos seus alunos cotistas  

       

Avançar no acompanhamento dos alunos 

cotistas 

       

Avaliação da política de cotas        

Criação das comissões de verificação        

Universidade ter uma visão holística da política 

de cotas 

       

Fortalecimento e valorização da política de cotas 

existente 

       

Ampliação do público-alvo da política de cotas 

incluindo outras minorias 

       

Rever os critérios para ingresso dos alunos das 

cotas estabelecidas pela UFG 

       

Fonte: a autora com base nas entrevistas realizadas 
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No eixo recepção e acolhimento as ações sugeridas pelos gestores para melhoria na 

gestão política de cotas estão voltadas para a comunicação entre a universidade e os alunos e 

entre os próprios setores da universidade, bem como o planejamento de ações para 

atendimento dos alunos cotistas e a realização de debates reflexivos sobre a política de cotas.  

No eixo apoio pedagógico as sugestões de melhorias apresentadas destacam o 

incentivo à realização de pesquisas e a criação nas unidades acadêmicas de projetos voltados 

aos alunos cotistas.  

No eixo assistência estudantil as ações para melhoria da gestão da política de cotas 

destacam a necessidade de mais ações para garantir a permanência dos estudantes, 

oferecimento de atividades de lazer e acompanhamento da saúde dos alunos e mais recursos 

financeiros para atender as demandas existentes.  

Já no eixo acompanhamento do desempenho e evasão os gestores apresentam a 

necessidade de cada unidade acadêmica realizar o acompanhamento do desempenho 

acadêmico dos alunos cotistas e no eixo avaliação da política de cotas as sugestões de 

melhoria incluem a criação de comissões de verificação, fortalecimento e valorização da 

política de cotas, bem como ampliação do público atendido e revisão dos critérios para 

ingresso dos alunos das cotas estabelecidas pela UFG. 

O papel das unidades acadêmicas na gestão da política de cotas foi citado por todos os 

gestores entrevistados e as ações a serem desenvolvidas nesse ambiente podem contribuir nos 

cinco eixos definidos pela pesquisa, pois é na unidade acadêmica onde os alunos estão 

presentes a maior parte do tempo, por isso sua participação torna-se essencial nesse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

4.3.2  Percepção dos alunos cotistas e não cotistas da UFG 

 Com objetivo de verificar a percepção dos discentes em relação à gestão da política de 

cotas da UFG a partir de sua vivência institucional, bem como os desafios enfrentados para 

ingresso e permanência na universidade, foram aplicados questionários aos alunos cotistas e 

não cotistas da UFG. A construção do questionário deu-se por meio de pesquisa bibliográfica, 

sendo utilizados os cinco eixos para avaliação e gestão da política de cotas definidos por esse 

estudo. 

Os questionários foram enviados com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD), que os encaminhou para 19.200 (dezenove mil e duzentos) alunos de 

graduação da regional Goiânia da UFG, por meio do email cadastrado na universidade. Os 

questionários ficaram disponíveis para respostas no período de 21 de Novembro de 2018 a 09 

de Dezembro de 2018, obtendo 500 (quinhentas) respostas, o que corresponde a 2,6 % do 

total de questionários enviados. Assim a amostra do estudo é composta pelo número dos 

respondentes. Dos 500 respondentes, apenas dois não concordaram em participar da pesquisa, 

o que equivale a 99,6% de participação e 498 respostas obtidas. 

Os alunos participantes da pesquisa tiveram o mesmo tratamento dos entrevistados em 

relação aos critérios éticos da pesquisa. Concordaram ou não com a participação por meio da 

marcação no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no qual constavam os 

esclarecimentos a cerca da realização da pesquisa, bem como a garantia de sigilo que 

assegurava a privacidade e o anonimato dos participantes. O questionário enviado aos alunos 

cotistas e não cotistas está disponível no Apêndice C. 

O questionário foi dividido em quatro seções (disponível no link: 

https://goo.gl/forms/8AxTTb116t5DcO813). A primeira seção buscou definir o perfil dos 

estudantes respondentes da pesquisa, a segunda seção identificou as dificuldades ou desafios 

apontados pelos alunos, a terceira seção avaliou o grau de importância atribuído a cada ação 

nos cinco eixos definidos pela pesquisa e a quarta seção verificou a existência de situações de 

discriminação, preconceito e resistência às cotas, possibilidade de desistência dos cursos, a 

opinião dos alunos sobre a política de cotas e sugestões de melhorias para a política de cotas. 

Os resultados encontrados com aplicação dos questionários seguem descritos abaixo. 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/8AxTTb116t5DcO813
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1ª Seção do Questionário - Perfil dos estudantes respondentes da pesquisa 

 

Optantes pelo sistema de Cotas 

 A participação de alunos cotistas e não cotistas na pesquisa foi bem próxima, sendo 

que das 498 respostas obtidas, 248 respostas, ou seja, 49,8% foram de estudantes optantes 

pelo sistema de cotas para ingresso no Ensino Superior e 250 respostas, que equivale a 50,2% 

foram de estudantes não cotistas, conforme gráfico 1. 

 

                Gráfico 1 – Participação de alunos cotistas e não cotistas na pesquisa 

 
                 Fonte: a autora com base nos dados obtidos nos questionários 

 

Modalidades de Cotas 

 Quanto à modalidade de cotas dos participantes da pesquisa, 3,2% (8 alunos) 

ingressaram na universidade pelo UFGINCLUI, 25,8% (64 alunos) optaram pela modalidade 

de cotas GRUPO L1 – Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 

salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, 

28,6% (71 alunos) optaram pelo GRUPO L2 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou 

indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, 17,3% (43 alunos) optaram 

pelo GRUPO L5 – Candidatos que, independente da renda, tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas, 24,6% (61 alunos) optaram pela modalidade GRUPO L6 – 

Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independente da renda, tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e 0,4% (1 aluno) optou pelo 

GRUPO L10 – Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com 
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renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escola pública conforme gráfico 2. 

Gráfico 2 – Modalidades das cotas 

3,2%

25,8%

28,6%

17,3%

24,6%

0,4%

UFGInclui

Grupo L1

Grupo L2

Grupo L5

Grupo L6

Grupo L10

 
Fonte: a autora com base nos dados obtidos nos questionários 

 

 

Dados Pessoais 

 Em relação ao perfil dos alunos cotistas respondentes da pesquisa, 57% (141 

estudantes) são do gênero feminino, 49% (121 estudantes) se consideraram da cor ou ‘raça’ 

parda, 57% (141 estudantes) possuem de 21 a 25 anos, 88% (219 estudantes) são solteiros, 

86% (213 estudantes) não possuem filhos, ingressaram na Universidade Federal de Goiás 

entre os anos de 2012 a 2018 e frequentam 59 cursos de graduação. 

 

Formação Escolar e Situação Econômica 

 Dos alunos cotistas respondentes da pesquisa 96% (238 estudantes) frequentaram 

todos os anos do Ensino Médio em escolas públicas, 87% (215 estudantes) na modalidade 

regular (não profissionalizante) e 50% (125 estudantes) concluíram o Ensino Médio entre os 

anos de 2010 a 2014.   

 Em relação à situação econômica 45% (112 estudantes) se mantêm na graduação com 

recursos da família, 46% (114 estudantes) trabalham, 59% (146 estudantes) não recebem 

auxílio estudantil e 48% (119 estudantes) possuem renda mensal do grupo familiar de dois a 

três salários mínimos. 
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Condições de Habitação e Transporte 

 Quanto às condições de habitação 72% (179 estudantes) dos alunos cotistas 

participantes da pesquisa moram na mesma cidade que estudam, na casa da própria família e 

73% (182 estudantes) utiliza transporte coletivo municipal ou intermunicipal para acesso à 

universidade. 

 

2ª Seção do Questionário – Dificuldades ou Desafios  

 A segunda seção do questionário teve como objetivo identificar as dificuldades ou 

desafios enfrentados pelos alunos cotistas da Universidade Federal de Goiás nos cinco eixos 

definidos pela pesquisa. Para tanto foram apresentadas em cada eixo, ações desenvolvidas 

pela universidade ou relacionadas ao tema do eixo e quatro alternativas para resposta sendo 

estas: 1-nenhuma dificuldade, 2-pouca dificuldade, 3-algumas dificuldades e 4-Muita 

dificuldade. 

1º Eixo: Recepção e Acolhimento  

 No eixo recepção e acolhimento 46% (113 estudantes) dos alunos cotistas 

participantes da pesquisa afirmaram possuir algumas dificuldades para o acesso ao ensino 

superior, 33% (82 estudantes) também possuem algumas dificuldades na recepção e 

acolhimento no momento da chegada à universidade, 24% (59 estudantes) possuem muita 

dificuldade na adaptação à universidade, 39% (97 estudantes) responderam que a 

universidade possui algumas dificuldades para lidar com os estudantes provenientes das ações 

afirmativas e 32% (80 estudantes) possuem pouca dificuldade no acesso aos diversos setores 

da UFG como pode ser visto no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Dificuldades dos alunos cotistas no eixo recepção e acolhimento 
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Fonte: A autora com base na resposta dos questionários 
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2° Eixo: Apoio Pedagógico 

 No eixo apoio pedagógico 41% (101 estudantes) dos alunos cotistas que responderam 

o questionário possuem algumas dificuldades em relação ao acompanhamento dos conteúdos 

ministrados em sala de aula e 40% (100 estudantes) afirmaram possuir pouca dificuldade no 

acesso ao professor em sala de aula para atender dúvidas ou dificuldades. No que se refere ao 

acesso a programas de monitoria e apoio pedagógico 23% (56 estudantes) possuem algumas 

dificuldades. Quanto à participação em programas de iniciação científica ou extensão 27% (68 

estudantes) possuem algumas dificuldades e 24% (60 estudantes) possuem muita dificuldade.  

17% (43 estudantes) possuem muita dificuldade para participar em eventos acadêmicos da 

área de formação e das áreas afins. Em relação ao acompanhamento das disciplinas de 

formação básica do curso de graduação 27% (64 estudantes) possuem pouca dificuldade e 

25% (62 estudantes) possuem muita dificuldade conforme gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4 – Dificuldades dos alunos cotistas no eixo apoio pedagógico 
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Fonte: A autora com base na resposta dos questionários 

  

 

3° Eixo: Assistência Estudantil 

 No eixo assistência estudantil 33% dos cotistas participantes (83 estudantes) possuem 

algumas dificuldades em relação ao acesso as informações sobre as ações da assistência 

estudantil da UFG. Quanto ao acesso aos conteúdos dos editais e processos seletivos de 

assistência estudantil 34% (84 estudantes) possuem pouca dificuldade e 14% (34 estudantes) 
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possuem muita dificuldade. Em relação às dificuldades para custear as despesas e se manter 

na universidade 38% (95 estudantes) afirmaram possuir muita dificuldade. 

Quanto às dificuldades de acesso a programa de apoio à participação em eventos 31% 

(76 estudantes) possuem algumas dificuldades. Em relação às dificuldades de acesso as ações 

voltadas para o suporte psicológico 33% (83 estudantes) possuem algumas dificuldades e 30% 

(74 estudantes) possuem muita dificuldade. Em relação ao acesso as informações dos alunos 

atendidos pela assistência estudantil de forma sistematizada 32% (80 estudantes) possuem 

pouca dificuldade e 29% (71 estudantes) possuem algumas dificuldades. 

 No eixo assistência estudantil todos os desafios e dificuldades apresentados possuem 

relevância para os alunos cotistas da UFG com destaque para dificuldades de custear as 

despesas e se manter na universidade no qual 38% (95 estudantes) afirmaram possuir muita 

dificuldade e 30% (75 estudantes) possuem algumas dificuldades conforme gráfico 5.   

 

Gráfico 5 – Dificuldades dos alunos cotistas no eixo assistência estudantil 
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Fonte: A autora com base na resposta dos questionários 

 

4° Eixo: Acompanhamento do Desempenho e Evasão 

 No eixo acompanhamento do desempenho e evasão 42% (103 estudantes) dos alunos 

cotistas participantes possuem algumas dificuldades para obter rendimento satisfatório nas 

disciplinas do curso de graduação e em relação ao acesso às informações sobre desempenho 

nas disciplinas 38% (94 estudantes) possuem pouca dificuldade e 33% (94 estudantes) não 

possuem nenhuma dificuldade conforme gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Dificuldades dos alunos cotistas no eixo acompanhamento do desempenho e 

evasão 
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Fonte: A autora com base na resposta dos questionários 

 

5° Eixo: Avaliação da política de cotas  

 No eixo avaliação da política de cotas 32% (80 estudantes) dos alunos cotistas 

participantes possuem pouca dificuldade em obter informação sobre a política de cotas da 

UFG e 31% (77 estudantes) possuem algumas dificuldades conforme gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Dificuldades dos alunos cotistas no eixo avaliação da política de 

cotas
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Fonte: A autora com base na resposta dos questionários 
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3ª Seção do Questionário – Grau de importância atribuído a cada ação nos cinco eixos 

 A terceira seção do questionário teve como objetivo identificar a importância atribuída 

pelos alunos cotistas da Universidade Federal de Goiás às ações sugeridas para avaliação e 

gestão da política de cotas em cada um dos cinco eixos definidos pela pesquisa.  

 

1º Eixo: Recepção e Acolhimento  

 No eixo recepção e acolhimento as ações sugeridas pelo questionário foram 

consideradas pela maioria dos alunos cotistas como muito importante conforme gráfico 8, 

com destaque para ações de promoção de ações educativas e conscientização da comunidade 

acadêmica para o respeito às diferenças, combate ao racismo, aos discursos de intolerância e 

ódio com 87% (214 estudantes) das respostas considerando essa ação como muito importante; 

em relação à política de cotas para acesso ao ensino superior 83% (207 estudantes) dos alunos 

cotistas participantes da pesquisa também consideraram essa ação como muito importante; 

acesso aos diversos setores das universidades com 78% (194 estudantes) das respostas; 

recepção e acolhimento de todos os alunos no momento da chegada à universidade com 77% 

(190 estudantes) dos alunos cotistas considerando como muito importante e quanto à 

preparação da Universidade para lidar com os estudantes provenientes das ações afirmativas 

com 73% dos alunos cotistas (180 estudantes) também considerando essa ação como muito 

importante.  

 

Gráfico 8 – Grau de importância atribuído às ações no eixo recepção e acolhimento 

3%2%8%

87%

2% 3%
11%

83%

2% 1%

18%

78%

2% 5%

17%

77%

4% 5%

19%

73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Prom. Ações

Educativas

Política de

Cotas

Acesso Dvs

Setores

Recep.

Acolhimento

Prep.

Universidade

Sem importância Pouco importante Iimportante Muito importante

 
Fonte: a autora com base nos dados obtidos nos questionários 
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2° Eixo: Apoio Pedagógico 

 No eixo apoio pedagógico as cinco ações consideradas como muito importante para a 

maioria dos alunos cotistas foram: Participação em programas de iniciação científica com 

75% (185 estudantes) das respostas; participação em eventos da área acadêmica e afins com 

74% (183 estudantes); programas de monitoria e apoio pedagógico com 73% (180 

estudantes); disponibilidade do professor em sala de aula para atender dúvidas ou dificuldades 

com 69% (170 estudantes) e mecanismos de recuperação dos acadêmicos de menor 

rendimento também com 69% (170 estudantes) das respostas conforme gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Grau de importância atribuído às ações no eixo apoio pedagógicas 
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Fonte: a autora com base nos dados obtidos nos questionários 

 

3° Eixo: Assistência Estudantil 

 No eixo assistência estudantil das onze ações apresentadas aos alunos cotistas todas 

foram consideradas pela maioria destes como muito importantes para que a política de cotas 

seja bem executada e os alunos consigam alcançar os objetivos de permanecer na 

universidade e concluir sua formação.  

 As ações que tiveram maior número de respostas pelos alunos foram: Ações voltadas 

para o suporte psicológico dos alunos com 83% (206 estudantes) das respostas considerando 

essa ação como muito importante; apoio para participação em atividades de pesquisa e 

extensão com 77% (191 estudantes) das respostas; acesso às informações sobre as ações da 

assistência estudantil da UFG com 76% (188 estudantes) das respostas; acesso aos conteúdos 

dos editais e processos seletivos de assistência estudantil com 75% (187 estudantes) de 

respostas e a quinta ação com mais respostas foi o programa de apoio à participação em 

eventos com 71% (177 estudantes) dos alunos cotistas considerando essa ação como muito 

importante conforme gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Grau de importância atribuído às ações no eixo assistência estudantil 
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Fonte: a autora com base nos dados obtidos nos questionários 

 

4° Eixo: Acompanhamento do Desempenho e Evasão 

 No eixo acompanhamento do desempenho e evasão as três ações apresentadas foram 

consideradas pelos alunos cotistas como muito importante. A primeira ação como maior 

número de resposta foi referente ao diagnóstico de acompanhamento realizado pela 

universidade dos graduandos cotistas quanto à permanência, desempenho e abandono de seus 

cursos com 72% (179 estudantes) das respostas considerando essa ação como muito 

importante. A segunda ação com maior número de respostas foi à avaliação dos índices de 

reprovação por nota e/ou falta e desistências realizada pela universidade para planejamento de 

ações afirmativas com 70% (174 estudantes) das respostas dos alunos cotistas considerando 

como muito importante e a terceira ação foi acesso a informações sobre desempenho nas 

disciplinas com 65% (162 estudantes) das respostas considerando essa ação como muito 

importante conforme gráfico 11.  

 

Gráfico 11 – Grau de importância atribuída às ações no eixo acompanhamento do 

desempenho e evasão 
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Fonte: a autora com base nos dados obtidos nos questionários 

 



90 
 

5° Eixo: Avaliação da política de cotas  

 No eixo avaliação da política de cotas as duas ações apresentadas também foram 

consideradas pela maioria dos alunos cotistas como muito importante, a primeira delas foi à 

inclusão de alunos cotistas e não cotistas no processo de avaliação da política de ação 

afirmativa e assistência estudantil da UFG com 65% (162 estudantes) das respostas 

considerando essa ação como muito importante, a segunda também considerada como muito 

importante foi avaliação e reavaliação da política de cota e assistência estudantil com 58% 

(143 estudantes) das respostas conforme gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Grau de importância atribuído às ações no eixo avaliação da política de cotas 
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Fonte: a autora com base nos dados obtidos nos questionários 

 

 

4ª Seção do Questionário - Situações de discriminação, preconceito e resistência às cotas, 

desistência do curso, opinião dos alunos sobre a política de cotas e sugestões de melhoria 

 

 Na quarta seção do questionário foi questionado aos alunos cotistas e não cotistas se já 

haviam presenciado e/ou vivenciado situações em que ocorreram discriminação, preconceito 

ou resistências às cotas por docentes e/ou alunos.  

 Das 498 (quatrocentos e noventa e oito) respostas obtidas com o questionário, 41% 

(204 estudantes) afirmaram terem presenciado situações de discriminação ou preconceito em 

relação à política de cotas e alunos cotistas e 59% (294 estudantes) não presenciaram. 

 Entre os alunos cotistas 40% (99 estudantes) responderam que já presenciaram ou 

vivenciaram situações de discriminação preconceito ou resistências às cotas e 60% (149 

estudantes) responderam que não. Entre os alunos não cotistas 42% (105 estudantes) 

responderam que sim e 58% (145 estudantes) não vivenciaram ou presenciaram essa situação 

como pode ser visto no gráfico 13. 
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              Gráfico 13 – Situações de discriminação, preconceito e resistência às cotas 
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             Fonte: a autora com base nos dados obtidos nos questionários 

 

 Para os alunos que afirmaram terem presenciado situações de discriminação e/ou 

resistências à política de cotas e aos alunos cotistas foi questionado em quais circunstâncias 

ocorreram. Para essa questão foi obtida 155 (cento e cinquenta e cinco) respostas que estão 

disponíveis (na forma como foram escritas pelos alunos, sem correção de possíveis erros) no 

apêndice B. 10% das respostas (15 estudantes) afirmaram que as situações de discriminação e 

preconceito ocorreram dentro da sala de aula entre os próprios alunos e descreveram como 

ocorriam a discriminação como o citado por um aluno que disse que: “Um colega de turma 

perguntou a alunos reprovados em uma determinada matéria a seguinte frase: vocês 

reprovaram na matéria X? Ah, mas você entrou por cota né?”.  

 Outros 16% (44 estudantes) participantes da pesquisa responderam que as situações de 

discriminação e preconceito ocorreram dentro da sala de aula por parte dos docentes, citando 

uma situação ocorrida como um aluno indígena que foi deixado de lado em uma apresentação 

porque a professora achou que ele não seria capaz e de um professor que disse que alunos 

cotistas atrapalham o rendimento da turma. 28% (44 estudantes) afirmaram que as situações 

que presenciaram ocorreram no ambiente universitário, mas fora da sala de aula como em 

eventos e corredores.  

 Ainda tiveram casos em que a discriminação ocorreu tanto por discentes como 

docentes na sala de aula nesse caso foram 9% (14 estudantes) das respostas e casos de 

discriminação de forma geral por meio de brincadeiras, discussões, comentários que obteve 

37% (58 alunos) de respostas conforme gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Circunstâncias das situações de discriminação, preconceito e resistência às cotas 
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Fonte: a autora com base nos dados obtidos nos questionários 

 

  Foi questionado também aos alunos se já haviam pensado em desistir do seu curso de 

graduação e em caso positivo, quais seriam os fatores que os levaram a considerar essa 

possibilidade. Entre os alunos cotistas 30% (75 estudantes) responderam que não pensaram 

em desistir e 70% (173estudantes) já pensaram em desistir do curso. Entre os alunos não 

cotistas 36% (89 estudantes) não pensaram em desistir do curso e 64% (161 estudantes) 

responderam que já pensaram em desistir conforme gráfico 15.  

 

Gráfico 15 – Possibilidade de desistências dos cursos  
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Fonte: a autora com base nos dados obtidos nos questionários 

 

 Entre os motivos que levaram os alunos cotistas a pensarem em desistir dos cursos, 

estão; dificuldades financeiras com 27% das respostas (67 estudantes), dificuldades no 

acompanhamento do curso com 21% (52 estudantes), motivos pessoais com 12% (30 

estudantes), não identificação com o curso com 7% das respostas (17 estudantes), sentimento 



93 
 

de discriminação por ser cotistas com 2% das respostas (4 estudantes) e outros motivos com 

31% das respostas (78  estudantes). 

 Foi questionado também aos alunos cotista e não cotistas participantes da pesquisa 

qual sua opinião sobre a política de cotas. Entre os alunos cotistas 72% (179 estudantes) são 

totalmente favoráveis a política de cotas e 2% (4 estudantes) são desfavoráveis, enquanto 

entre os alunos não cotistas 48% (120 estudantes) são totalmente favoráveis e 6% (14 

estudantes) são desfavoráveis conforme gráfico 16. 

 

Gráfico 16 – Opinião dos alunos cotistas e não cotistas sobre a política de cotas 
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Fonte: a autora com base nos dados obtidos nos questionários 

  

 Os alunos cotistas e não cotistas apresentaram sugestões de melhoria para a política de 

cotas nos cinco eixos definidos pela pesquisa. Os resultados foram agrupados por eixo 

conforme quadro 6 abaixo, sendo que as sugestões completas (conforme descrito pelos alunos 

nas respostas dos questionários, sem correções de possíveis erros) estão disponíveis no 

apêndice A. 
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Quadro 6 - Sugestões de melhoria para a política de cotas apresentadas pelos alunos por eixo 
Eixo: Recepção e Acolhimento 

Mais informações para os alunos cotistas ingressantes sobre auxílios, ações e programas oferecidos pela 

universidade. 

Divulgação da política de cotas e critérios adotados para verificação da autodeclaração principalmente nas 

escolas públicas. 

Realização de eventos, debates permanentes e conscientização sobre racismo, preconceito e ações afirmativas 

com toda a comunidade universitária. 

Formação para alunos cotistas e não cotista sobre a política de cotas. 

Não divulgação da identidade dos alunos aprovados por cotas. 

Melhorar acessibilidade na universidade para estudantes com deficiência. 

Punição em casos de discriminação. 

Maior engajamento dos professores com a política de cotas. 

Melhorar a segurança na universidade. 

Levar por meio de projetos de extensão a importância das cotas e ações afirmativas para o ensino fundamental. 

Mais agilidade na conferência da documentação no momento da matrícula 

Eixo: Apoio Pedagógico 

Docentes mais preparados para atender os alunos cotistas 

Melhorar o acesso dos alunos cotistas à iniciação científica 

Incentivo a inserção no mercado de trabalho dos alunos cotistas 

Melhor acompanhamento pedagógico dos alunos após a entrada na universidade 

Divulgar no momento da matrícula para os alunos ingressantes as ações de apoio pedagógico oferecidas pela 

universidade 

Oferecer disciplinas que contemple os conteúdos básicos que os alunos deveriam saber ao entrarem na graduação 

Eixo: Assistência Estudantil 

Melhorar a divulgação para os alunos cotistas sobre as ações desenvolvidas pela assistência estudantil 

Uma equipe para atender as necessidades dos alunos cotistas 

Implementar um portal para sanar as dúvidas dos alunos cotistas, bem como permitir a interação entre os 

mesmos. 

Melhorar o acesso aos programas de assistência estudantil e rever os critérios para concessão dos auxílios  

Analisar a situação econômica familiar de cada aluno 

Empoderamento e permanência do aluno na universidade 

Realizar cadastro dos estudantes de baixa renda no momento da matrícula 

Incluir o fator racial na seleção dos auxílios estudantis 

Divulgar as ações realizadas na assistência estudantil e os resultados obtidos 

Ouvir as dificuldades dos discentes, oferecer apoio psicológico 

Oferecer bolsas para alunos realizarem funções administrativas na universidade 

Eixo: Acompanhamento do desempenho e evasão 

Acompanhamento do desempenho dos alunos cotistas ingressantes principalmente em disciplinas de formação 

básica. 

Criar políticas para evitar a evasão  

Acompanhamento dos alunos que reprovam nas disciplinas 

Atenção aos idosos que ingressam na universidade 

Eixo: Avaliação da Política de Cotas 

Fiscalização das pessoas contempladas com a reserva de vagas para evitar possíveis fraudes 

Reserva de vagas somente para pessoas com baixa renda 

Realização/divulgação de diagnósticos sobre os alunos cotistas 

Aumentar a quantidade de vagas para estudantes de escolas públicas 

Melhorar a avaliação da política de cotas 

Reserva de vagas para alunos do Estado de Goiás 

Melhorar a distribuição das vagas para várias áreas 

Esclarecer e divulgar os critérios utilizados para classificação nas comissões de verificação 

Melhorar a informação para todos os alunos e não tratar os cotistas de maneira diferenciada 

Divulgação dos resultados da política de cotas e das ações desenvolvidas pela universidade 

Transparência e acesso facilitado no site da UFG sobre a política de cotas 

Chamada pública ser realizada com mais rapidez 

Realizar eventos semestralmente sobre a política de cotas para a comunidade acadêmica 

Fonte: a autora com base nos dados obtidos nos questionários 
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 As ações sugeridas pelos alunos cotistas e não cotistas para melhoria na gestão da 

política de cotas podem ser relacionadas diretamente com as dificuldades que enfrentam e 

com o que consideram importante ser realizado na universidade.  

 No eixo recepção e acolhimento os alunos sugeriram à realização de eventos, debates 

permanentes e conscientização sobre racismo, preconceito e ações afirmativas com toda a 

comunidade universitária, que pode ser relacionado com a muita dificuldade que 24% (59 

estudantes) dos participantes cotistas afirmaram possuir na adaptação à universidade e que 

87% (214 estudantes) consideram como muito importante à realização de ações de promoção 

de ações educativas e conscientização da comunidade acadêmica para o respeito às diferenças, 

combate ao racismo, aos discursos de intolerância e ódio. 

 No eixo apoio pedagógico a sugestão de melhorar o acesso dos alunos cotistas à 

iniciação científica, pode ser relacionada a algumas dificuldades que 27% (68 estudantes) dos 

alunos cotistas possuem de participar desses programas e que 75% (185 estudantes) 

consideram como muito importante. 

 No eixo assistência estudantil as sugestões de melhorar a divulgação para os alunos 

cotistas das ações desenvolvidas pela assistência estudantil, bem como a sugestão de realizar 

o cadastro dos estudantes de baixa renda no momento da matrícula, podem ser relacionadas 

com a muita dificuldade que 38% (95 estudantes) dos cotistas participantes afirmaram possuir 

para custear as despesas e se manter na universidade e que 76% (188 estudantes) consideram 

como muito importante à ação de ter acesso às informações sobre as ações da assistência 

estudantil da UFG. 

 No eixo acompanhamento do desempenho e evasão 42% (103 estudantes) dos alunos 

cotistas participantes possuem algumas dificuldades para obter rendimento satisfatório nas 

disciplinas do curso de graduação que pode ser relacionada à ação de acompanhamento do 

desempenho dos alunos cotistas ingressantes principalmente em disciplinas de formação 

básica sugeridas pelos alunos cotistas e considerada como muito importante por 72% (179 

estudantes) deles. 

 No eixo avaliação da política de cotas a sugestão de melhorar a transparência e acesso 

facilitado no site da UFG pode ser relacionada a algumas dificuldades que 31% (77 

estudantes) dos estudantes cotistas possuem em obter informação sobre a política de cotas da 

UFG e a importância que 65% (162 estudantes) atribuem à inclusão de alunos cotistas e não 

cotistas no processo de avaliação da política de ação afirmativa e assistência estudantil da 

UFG. 
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4.3.3  Percepção da Direção, Coordenação, Professores e Técnico-administrativos de 

uma Unidade Acadêmica 

 Foram realizadas entrevistas com a direção, coordenação de pós-graduação e 

coordenação de graduação de uma unidade acadêmica e aplicados questionários com 

professores e técnicos administrativos dessa mesma unidade com o objetivo de verificar como 

ocorre a gestão da política de cotas nesse ambiente e a percepção dos profissionais que ali 

trabalham sobre as práticas adotadas na UFG. Foi escolhida a unidade acadêmica na qual 

houve um maior número de respostas pelos alunos do questionário enviado. 

 

1-Direção da Unidade Acadêmica  

 No eixo recepção e acolhimento, a direção da unidade acadêmica realiza duas ações 

para recepcionar e acolher todos os estudantes ingressantes, independente se são cotistas ou 

não. A primeira ação é o dia do acolhimento no qual são repassadas informações sobre a 

universidade, o curso e aplicado um questionário com objetivo de identificar as dificuldades 

dos alunos ingressantes. A segunda ação é chamada “acolha um discente” na qual cada 

professor é responsável por acompanhar um grupo de alunos orientando-os em suas 

dificuldades e contribuindo para que consigam permanecer na universidade e acompanhar os 

conteúdos do curso. 

 Em relação ao apoio pedagógico, a direção da unidade acadêmica criou grupos de 

estudos, oficinas de escrita, aulas de reforço, cursos de verão com as disciplinas que os alunos 

possuem mais dificuldades e incentiva a participação deles nessas iniciativas. 

 Quanto à assistência estudantil, a direção afirmou que os alunos cotistas do curso 

conseguem acessar os auxílios sendo acompanhados pela Coordenação de Inclusão e 

Permanência (CIP), porém não existe na unidade acadêmica um local ou pessoa responsável 

para orientar os alunos sobre as ações, programas ou atividades realizadas pela universidade. 

 O acompanhamento do desempenho e evasão dos alunos segundo a direção é realizado 

pelos docentes por meio da ação “acolha um discente” na qual cada professor é responsável 

por um grupo de alunos. As informações da unidade acadêmica são repassadas aos alunos por 

meio das mídias sociais e site da UFG. 

 A direção da unidade acadêmica afirmou que participa de reuniões com a 

Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF) para discussão e avaliação da política de cotas 

e são realizadas pelos próprios professores pesquisas na unidade sobre os alunos cotistas e 

suas dificuldades. 
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 Como sugestões de melhoria na gestão da política de cotas, a direção da unidade 

acadêmica afirmou ser necessário conhecer o público atendido, levantar informações e pensar 

em ações inclusivas. 

 

2- Coordenação de Graduação 

  A coordenação de graduação da unidade acadêmica entrevistada afirmou realizar a 

recepção e acolhimento de todos os alunos, independentemente se são cotistas ou não na 

semana do calouro, na qual há a participação e professores e técnicos administrativos. 

 Como apoio pedagógico a coordenação de graduação da unidade acadêmica adota o 

programa “acolha um discente” no qual os professores acompanham e orientam os alunos em 

suas dificuldades. A coordenação afirmou que os professores de graduação não verificaram 

diferenças no rendimento entre alunos cotistas e não cotistas. Porém tiveram que flexibilizar a 

realização do estágio, pois muitos alunos trabalham e não conseguem realizar o estágio fora 

do horário de aula. 

 Em relação à assistência estudantil a coordenação afirmou que geralmente os alunos 

conseguem participar dos editais para auxílios e bolsas oferecidos pela UFG, porém não é 

realizada a verificação se todos os estudantes que necessitam são selecionados. A 

coordenação de graduação realiza a divulgação dos editais por meio do site da unidade 

acadêmica e o local onde os alunos buscam informações sobre as ações desenvolvidas pela 

universidade e tiram suas dúvidas é na coordenação do curso, responsável por atender todos 

os alunos. 

 Quanto ao acompanhamento do desempenho e evasão, a coordenação de graduação 

afirmou realizar o acompanhamento de forma geral de todos os alunos, buscando identificar 

as especificidades de cada caso.   

 A coordenação de graduação afirmou não ter sido convidada para participar da 

avaliação da política de cotas. Para melhoria na gestão da política de cotas da UFG, a 

coordenação de graduação sugere que a universidade realize acompanhamento sistemático do 

desempenho e evasão dos alunos cotistas. 

 

3- Coordenação de Pós-Graduação 

 Em entrevista realizada com uma das coordenações de pós-graduação da unidade 

acadêmica selecionada, a mesma afirmou que os cursos stricto sensu oferecidos por sua 

coordenação não tiveram nenhum aluno ingressante utilizando as vagas reservadas para cotas. 

Já houve inscritos pelo sistema de cotas, porém não alcançaram nota suficiente para serem 
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aprovados no processo seletivo, ou não foi necessário utilizar a reserva de vagas para 

ingressarem na pós-graduação. 

 A recepção e acolhimento dos alunos na pós-graduação da unidade acadêmica são 

realizados no primeiro dia de aula, no qual ocorre uma reunião de apresentação com a 

presença dos professores e técnico-administrativos.  

 O apoio pedagógico é realizado por meio de monitorias, salas de atendimento das 

dúvidas dos estudantes pelos professores e salas de estudo. 

 A coordenação afirmou verificar dificuldades no acesso dos alunos da pós-graduação à 

assistência estudantil da UFG. Os locais onde os alunos geralmente buscam informações 

sobre os auxílios, atividades e programas desenvolvidos pela universidade são na coordenação 

do curso e na secretaria acadêmica. A coordenação utiliza o email para avisar os alunos sobre 

editais de assistência estudantil, prazo para inscrição e outras informações do curso e da 

universidade. 

 O acompanhamento do desempenho e evasão dos estudantes é realizado por meio de 

conversas com professores e pela comissão de acompanhamento discente do curso.  

 A coordenação de pós-graduação afirmou ter recebido convites para participar de 

seminários, discussões sobre ações afirmativas, porém afirma não ter sido convidada 

oficialmente para avaliar a gestão da política de cotas. Como a coordenação não teve nenhum 

aluno ingressante pelo sistema de cotas não sugeriu melhorias na gestão da política de cotas 

da UFG. 

 

4-Professores 

 Foram enviados por email questionários para cinquenta e cinco professores da unidade 

acadêmica selecionada no período de 26 de janeiro a 12 de fevereiro de 2019 com o objetivo 

de verificar a percepção desses profissionais sobre a política de cotas e as ações realizadas na 

unidade onde atuam (disponível no link: https://goo.gl/forms/gxb5iYQN2fSBlnqg2).  Foram 

obtidas cinco respostas. 

 No eixo recepção e acolhimento foi questionado aos professores se haviam participado 

de alguma ação para recepcionar e acolher os estudantes cotistas ingressantes, dos cinco 

participantes, apenas um respondeu ter participado. Foi questionado também aos professores 

se já haviam participado de algum curso ou formação sobre as ações afirmativas, os cinco 

professores responderam não terem participado. 

 No eixo apoio pedagógico foi possível verificar que nenhum dos cinco professores 

participantes desenvolve alguma ação específica para oferecer apoio pedagógico em áreas que 

https://goo.gl/forms/gxb5iYQN2fSBlnqg2
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os alunos cotistas apresentam mais dificuldades ou que historicamente possuem grandes 

reprovações. 

 No eixo assistência estudantil os cinco professores afirmaram que na unidade 

acadêmica onde trabalham não existe um local ou pessoa responsável para orientar os alunos 

cotistas ou não cotistas sobre as ações, programas ou atividades realizadas pela Universidade 

Federal de Goiás. Sobre o acesso às informações sobre a assistência estudantil da UFG, em 

relação aos editais abertos, auxílios disponíveis, prazo para inscrição, quatro professores 

responderam terem acesso e apenas um respondeu não ter acesso. 

 No eixo acompanhamento do desempenho e evasão, três dos cinco professores 

afirmaram que na unidade acadêmica onde trabalham existem atividades para 

acompanhamento da frequência, desempenho e evasão dos alunos cotistas e citaram a 

presença de uma comissão de ensino, pesquisas de docentes sobre a evasão, designação de 

vários professores para realizar o acompanhamento e o programa “Acolha um discente”. Dois 

professores afirmaram que a unidade acadêmica não realiza esse acompanhamento. 

 No eixo avaliação da política de cotas quatro professores responderam que não foram 

convidados a participar da avaliação dos impactos da gestão da política de cotas nos 

indicadores educacionais da universidade, com vistas a estabelecer se a política deveria sofrer 

mudanças no seu formato inicial. Um professor respondeu ter participado da avaliação da 

política de cotas apresentado os dados do curso no qual atua no primeiro seminário do 

UFGINCLUI em 2011. 

 Como sugestões de melhoria na gestão da política de cotas, os professores apontaram a 

necessidade de melhorar a transparência e a realização de acompanhamento sistemático dos 

discentes e de ações que possam melhorar seu engajamento na UFG como cursos, palestras 

entre outros. 

 

5-Técnico-Administrativos 

 Foram enviados por email questionários para cinco técnico-administrativos da unidade 

acadêmica selecionada que trabalhavam diretamente no atendimento aos alunos, no período 

de 26 de janeiro a 12 de fevereiro de 2019, com o objetivo de verificar como ocorre a gestão 

da política de cotas nesse ambiente e a percepção dos profissionais que ali trabalham sobre as 

práticas adotadas na UFG (disponível no link: https://goo.gl/forms/AS3RRDxlHXun2OBv2). 

Foram obtidas quatro respostas.  

 No eixo recepção e acolhimento foi questionado aos técnico-administrativos se já 

haviam participado de alguma ação para recepcionar e acolher os estudantes cotistas 

https://goo.gl/forms/AS3RRDxlHXun2OBv2
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ingressantes, dos quatro participantes, apenas um respondeu ter participado no momento da 

matrícula dos alunos. Foi questionado também nesse eixo se já haviam participado de algum 

curso ou formação sobre as ações afirmativas, os quatro responderam não terem participado 

de nenhuma ação nesse sentido. 

 No eixo apoio pedagógico foi questionado se conheciam alguma ação desenvolvida na 

UFG para oferecer apoio pedagógico em áreas que os alunos cotistas apresentavam mais 

dificuldades ou que historicamente possuíam grandes reprovações, três técnicos afirmaram ter 

conhecimento e citaram ações desenvolvidas pela PROGRAD, acompanhamento realizado 

pela direção da unidade acadêmica e a presença de grupos de estudos, apenas um respondeu 

não ter conhecimento das ações desenvolvidas pela unidade para o apoio pedagógico aos 

alunos. 

 No eixo assistência estudantil os técnicos foram questionados se conheciam quais são 

as bolsas e/ou auxílios oferecidos pela assistência estudantil aos alunos, três dos quatro 

respondentes afirmaram conhecer auxílios como: casa do estudante, bolsa permanência, 

alimentação no RU e bolsas de estudo, um dos técnicos respondeu não ter conhecimento sobre 

ações da assistência estudantil da UFG. Foi questionado também nesse eixo como ocorre à 

divulgação dos editais da assistência estudantil na unidade acadêmica, para essa questão 

houve quatro respostas diferentes: a primeira resposta afirmou que não recebem cartazes ou 

folders sobre assistência estudantil e que normalmente são enviadas informações via email, a 

segunda resposta afirmou que a secretaria acadêmica divulga o calendário acadêmico 

mensalmente, o que permite  aos alunos acompanharem todos os editais divulgados pela 

UFG, a terceira resposta afirmou que os editais da assistência estudantil são divulgados na 

página eletrônica da unidade e a quarta resposta afirmou que não há divulgação dos editais e 

quando alguém procura informações é solicitado que entre em contato com a PRAE/UFG. 

 Os quatro técnicos participantes da pesquisa responderam não conhecer as ações de 

assistência estudantil voltadas especificamente para os ingressantes pelo sistema de ações 

afirmativas e afirmaram não existir na unidade acadêmica que trabalham um local ou pessoa 

responsável para orientar os alunos cotistas ou não cotistas sobre as ações, programas ou 

atividades realizadas pela UFG. 

 No eixo acompanhamento do desempenho, três técnico-administrativos afirmaram 

existir unidade acadêmica onde trabalham atividade para acompanhamento da frequência, 

desempenho e evasão dos alunos cotistas e um participante respondeu não existir. Os três 

participantes que responderam existir, citaram a presença de uma comissão de ensino 

composta por professores que acompanha alunos com dificuldades e estudos sobre a evasão 
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que são realizados na unidade e no eixo avaliação da política de cotas os quatro técnicos 

afirmaram não terem sido convidados a participar da avaliação da gestão da política de cotas. 

 Foi questionado também aos técnico-administrativos o que poderia ser melhorado na 

gestão da política de cotas da UFG e de que modo. As sugestões apresentadas pelos técnicos 

foram as seguintes: 1-Melhorar a informação, segundo o técnico a universidade não realiza 

campanhas junto às unidades acadêmicas para esclarecer as dúvidas e acolher os alunos 

cotistas ingressantes; 2- As unidades acadêmicas deveriam realizar acompanhamento 

individual dos alunos; 3- No momento da matrícula deveria existir uma equipe 

multidisciplinar para atendimento e esclarecimento das dúvidas dos alunos cotistas. Um 

técnico afirmou que não possuía opinião formada a respeito, pois sempre que surgia alguma 

dúvida sobre esse assunto a mesma é direcionada aos órgãos responsáveis. Os principais 

pontos observados na unidade acadêmica estão listados no quadro 7. 

Quadro 7 – Ações desenvolvidas na unidade acadêmica selecionada 

Unidade Acadêmica 

Eixos/Ações Direção 
Coordenação de 

Graduação 

Coordenação de 

Pós-Graduação 
Professores Téc.Administrativos 

Recepção e 

Acolhimento 

Acolhe todos os 

estudantes 

cotistas ou não. 

Acolhe todos os 

alunos na semana 

do calouro. 

Realizada no 

primeiro dia de 

aula com 

professores e 

técnicos. 

De cinco 

professores 

apenas um 

participou. 

Não participaram 

de curso sobre o 

tema. 

De quatro técnicos 

apenas um participou. 

Não participaram de 

curso sobre o tema. 

Apoio 

Pedagógico 

Criação de 

grupos de 

estudos, aulas de 

reforços, cursos 

de verão. 

Programa 

“Acolha um 

discente”. 

Monitorias, salas 

de atendimento 

das dúvidas e 

salas de estudo. 

Não 

desenvolvem 

ação específica 

para alunos 

cotistas. 

Três técnicos 

conheciam as ações 

desenvolvidas. 

Assistência 

Estudantil 

Não existe um 

local ou pessoa 

responsável para 

orientar os alunos 

Divulgação dos 

editais pelo site 

da unidade 

acadêmica. 

Informações são 

repassadas na 

coordenação do 

curso. 

Dificuldades no 

acesso à 

assistência 

estudantil. 

Informações são 

repassadas na 

coordenação e 

secretaria. 

Não existe um 

local ou pessoa 

responsável para 

orientar os 

alunos.  

Não conheciam as 

ações para alunos 

cotistas e não possui 

local ou pessoa na 

unidade para orientar 

os alunos. 

Acompanhamen

to do 

Desempenho e 

evasão 

Realizado por 

docentes 

Realizada pela 

coordenação. 

Conversas com 

professores e pela 

comissão de 

acompanhamento 

discente. 

Comissão de 

ensino, pesquisas 

de docentes e 

programa 

“Acolha um 

discente”. 

Três técnicos 

conheciam as ações 

realizadas. 

Avaliação da 

política de cotas 

Participa de 

reuniões com a 

CAAF 

Não foi convidada 

a participar 

Convite de 

seminários e 

discussões. 

Um professor 

participou. 

Quatro 

afirmaram não 

terem sido 

convidados. 

Não foram convidados 

a participar. 

Sugestões de 

Melhoria 

Conhecer o 

público atendido 

e levantar 

informações e 

pensar em ações 

inclusivas 

Acompanhamento 

sistemático do 

desempenho e 

evasão dos alunos 

cotistas. 

Não possui. Transparência, 

acompanhament

o dos discentes e 

ações como 

cursos e 

palestras. 

Informação, 

acompanhamento dos 

alunos, equipe 

multidisciplinar para 

atendimento dos 

alunos. 

Fonte: a autora com base nos dados obtidos nos questionários 
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 Com base na análise dos dados obtidos na unidade acadêmica selecionada foi possível 

verificar que no eixo recepção e acolhimento é preciso promover a participação dos 

professores e técnico-administrativos nas ações realizadas pela direção e coordenação, bem 

como oferecer cursos e formações sobre o tema ações afirmativas. 

 No eixo apoio pedagógico os professores participantes não desenvolvem ação 

específica para oferecer apoio nas áreas que os estudantes cotistas possuem mais dificuldades 

e os técnicos não conhecem todas as atividades realizadas pela universidade. O que indica a 

necessidade de maior engajamento dos professores para atendimento dos alunos em suas 

necessidades e informação para os técnicos administrativos para que consigam atender e 

orientar os estudantes sobre as ações oferecidas pela universidade. 

  Na assistência estudantil os alunos não possuem um local ou pessoa específica para 

buscar informações sobre os programas e atividades oferecidos pela universidade e os 

técnicos não conhecem as ações voltadas para estudantes cotistas oferecidos pela 

universidade. Considerando que os alunos passam maior parte do tempo na unidade 

acadêmica, destaca-se a importância de existir um local e servidor capacitado para repassar 

informações sobre as ações, programas desenvolvidos pela universidade. 

 No eixo acompanhamento do desempenho e evasão é preciso criar mecanismos para 

monitorar o desempenho dos alunos, pois na unidade acadêmica não existe uma ação comum 

ou padronizada para avaliar o desempenho e evasão dos alunos. 

 No eixo avaliação da política de cotas, a universidade deve envolver toda a 

comunidade acadêmica no processo de avaliação dos resultados da política. Os professores e 

técnicos da unidade acadêmica entrevistada não foram convidados a participar da avaliação da 

política de cotas. 
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5  PROPOSTA DE INOVAÇÃO E INTERVENÇÃO 
 

 Neste capítulo é apresentada a proposta de um modelo de avaliação e gestão da 

política de cotas em IFES. Inicialmente para compreensão do modelo são analisados seus 

eixos e posteriarmente uma sugestão de como pode ser aplicado, Ao final é apresentada uma 

análise de como o modelo proposto contribui para que as IFES exerçam sua função de 

promover a permanência e conclusão dos cursos por seus alunos. 

 

5.1 Modelo de avaliação e gestão da política de cotas em IFES 

 O modelo foi elaborado com base na revisão de literatura, diagnóstico realizado nas 

universidades selecionadas, com os responsáveis dos setores da universidade entrevistados, 

respostas dos questionários enviados para alunos, técnicos administrativos e professores, 

observação da prática na UFG e relaciona os eixos, desafios ou dificuldades identificados e as 

ações consideradas relevantes à serem implementadas para avaliação e gestão da política de 

cotas. 

 

5.1.1   Eixos para avaliação e gestão da política de cotas 

 O modelo de avaliação e gestão da política de cotas fundamenta-se em cinco eixos 

definidos na seção 4.1 “Avaliação e gestão de cotas para o Ensino Superior”. A sustentação 

destes eixos faz-se necessário para que as IFES consigam atender as demandas dos estudantes 

em seus diferentes aspectos. Para melhor compreensão, os eixos do modelo são apresentados 

no quadro 8 e a seguir são detalhadas os principais fatores, dificuldades ou desafios 

considerados e as ações sugeridas para gestão da política de cotas em cada um dos eixos com 

base na revisão de literatura e coleta de dados. 

Quadro 8 – Eixos para avaliação e gestão da política de cotas 

E 

I 

X 

O 

S 

 

 

1-Recepção e Acolhimento 

2-Apoio Pedagógico 

3-Assistência Estudantil 

4-Acompanhamento do Desempenho e Evasão 

5-Avaliação da política de Cotas 

Fonte: a autora com base na revisão de literatura  
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1º Eixo: Recepção e Acolhimento 

 O primeiro eixo recepção e acolhimento está relacionado às ações desenvolvidas no 

momento da chegada do aluno à universidade, com objetivo de repassar informações sobre o 

funcionamento, normas, programas e oportunidades oferecidos pelas IFES, bem como a 

realização de debates e formações para alunos, técnicos e professores sobre temas 

relacionados à política de cotas. 

Para Rosa (2013) a partir do momento que se institui uma política de cotas que 

abarca estudantes com histórico de exclusão social, econômica, étnica e racial, educacional, 

cultural, entre outras, é fundamental a instituição de políticas de acolhimento desse alunado. 

Nesse sentido Paula (2017) reforça que a política assistencialista que tem sido 

implementada pelas universidades federais brasileiras baseia-se, sobretudo no suporte 

financeiro aos estudantes carentes, ainda muito aquém da demanda, deixando em plano 

secundário as suas necessidades de ordem acadêmica, simbólica e existencial, relacionadas a 

sentimentos de não pertencimento a um ambiente ainda elitista e pouco propício à inclusão. 

Os fatores observados no eixo recepção e acolhimento (dificuldades ou desafios 

identificados e ações sugeridas para gestão da política de cotas), com base na revisão de 

literatura e coleta de dados estão relacionados no quadro 9. 

 

Quadro 9 – Fatores observados no eixo recepção e acolhimento 

Eixos  Dificuldades ou Desafios 

Identificados 

Ações sugeridas para gestão da política de 

cotas 

Recepção e 

Acolhimento 

Expressões de discriminação, 

preconceito, resistências às cotas 

por docentes e/ou alunos. 

1-Promover ações educativas e conscientização 

da comunidade acadêmica para o respeito às 

diferenças, combate ao racismo, aos discursos de 

intolerância e ódio; 

2- Programa de capacitação continuada com foco 

nas diversidades. 

3- Punição em casos de discriminação. 

Instituição de políticas de 

acolhimento dos alunos no 

momento da chegada à 

universidade. 

1-Semana de recepção aos alunos cotistas, com 

objetivo de apresentar a universidade, tirar 

dúvidas e dar orientações institucionais; 

2-Ações em cada unidade acadêmica para acolher 

os alunos ingressantes. 

Instituição como lugar hostil 1-Promoção de uma reflexão acadêmica e 

institucional sistemática e aprofundada sobre a 

política de cotas 

Informações sobre os processos 

seletivos e programas de ações 

afirmativas das universidades 

1-Melhorar a comunicação com os alunos e a 

comunidade para que seja possível divulgar as 

ações realizadas; 

2- Mais informações para os alunos cotistas 
ingressantes sobre auxílios, ações e programas 

oferecidos pela universidade; 

continua
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                                       Continuação 

Recepção e 

Acolhimento 

Dificuldades ou Desafios Identificados Ações sugeridas para gestão da política de 

cotas 

Sentimento de não pertencimento à 

universidade 

1-Debate reflexivo sobre a política de cotas 

dentro da Universidade 

Despreparo da universidade para lidar 

com os estudantes provenientes das ações 

afirmativas e 

Crescimento do número de alunos 

desproporcional à capacidade da 

universidade de atendê-los 

1-Preparação da Universidade para lidar com 

os estudantes provenientes das ações 

afirmativas; 

2- Debate com maior enfoque na gestão da 

política de cotas. 

3- Conhecer o público atendido e levantar 

informações e pensar em ações inclusivas 

4- Maior engajamento dos professores com a 

política de cotas. 

Acesso ao ensino superior 1-Divulgação da política de cotas e critérios 

adotados para verificação da autodeclaração 

principalmente nas escolas públicas; 

2- Levar por meio de projetos de extensão a 

importância das cotas e ações afirmativas 

para o ensino fundamental. 

3-Mais agilidade na conferência da 

documentação no momento da matrícula 

Adaptação à Universidade 1-Realização de eventos, debates 

permanentes e conscientização sobre 

racismo, preconceito e ações afirmativas 

com toda a comunidade universitária. 

2- Melhorar acessibilidade na universidade 

para estudantes com deficiência. 

3- Melhorar a segurança na universidade. 

Negação da identidade por parte do 

cotista 

1-Formação para alunos cotistas e não 

cotista sobre a política de cotas. 

Fonte: a autora com base na revisão de literatura e coleta de dados 

 

2º Eixo: Apoio Pedagógico 

 O segundo eixo, apoio pedagógico constitui-se nas ações para que os discentes 

consigam acompanhar os conteúdos ministrados em sala de aula e superem suas dificuldades 

na formação básica.   

As dificuldades de ordem pedagógica segundo Paula (2017) relacionam-se ao fato dos 

estudantes de baixa renda possuir menor capital cultural e social, muitos vindos das escolas 

públicas de nível médio, com infraestrutura deficitária e menor qualidade em relação às 

escolas de elite, não estando preparados para enfrentar os desafios dos cursos universitários.  

Pinheiro (2014), ao avaliar o desempenho acadêmico dos alunos cotistas do Centro de 

Ciências Jurídicas e Econômicas e do centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), em comparação aos não cotistas no período de 2008 a 2013 verificou que os 

alunos cotistas apresentaram coeficientes de rendimento acumulado e media final abaixo dos 

não cotistas principalmente nos cursos de ciências exatas. Quando se trata de matérias que 
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envolvem álgebra, cálculo I, cálculo II, cálculo III e matemática, o desempenho é bem 

inferior. 

Os fatores observados no eixo apoio pedagógico (dificuldades ou desafios 

identificados e ações sugeridas para gestão da política de cotas), com base na revisão de 

literatura e coleta de dados estão relacionados no quadro 10. 

 

Quadro 10 – Fatores observados no eixo apoio pedagógico 

Eixos  Dificuldades ou Desafios 

Identificados 

Ações sugeridas para gestão da política de 

cotas 

Apoio 

Pedagógico 

Necessidade de apoio pedagógico   Divulgar no momento da matrícula para os 

alunos ingressantes as ações de apoio 

pedagógico oferecidas pela universidade. 

1-Dificuldades em acompanhar o 

conteúdo do curso; 

2- Adequação da metodologia de 

ensino às limitações dos alunos; 

3- Média final abaixo dos não cotistas 

principalmente em cursos de ciências 

exatas. 

1-Melhor acompanhamento pedagógico dos 

alunos após a entrada na universidade; 

2-Programas especiais de nivelamento. 

1-Programas de monitoria e apoio 

pedagógico específico para os 

estudantes cotistas; 

2- Acesso a programas de monitoria e 

apoio pedagógico 

1-Reforço às ações de apoio pedagógico e 

monitorias direcionadas aos alunos cotistas; 

 

2- Unidades acadêmicas criarem projetos 

voltados aos alunos cotistas. 

1-Acompanhamento em disciplinas de 

formação básica de seu curso; 

2- Disciplina introdutória ou 

monitoria específica para física, 

química, cálculo e álgebra. 

Oferecer disciplinas que contemple os 

conteúdos básicos que os alunos deveriam 

saber ao entrarem na graduação. 

Conclusão dos cursos escolhidos 1-Mecanismos de recuperação dos acadêmicos 

de menor rendimento. 

1-Acesso ao professor em sala de aula 

para atender dúvidas ou dificuldades; 

2- Horário extraclasse com os 

professores para sanar as dúvidas. 

Docentes mais preparados para atender os 

alunos cotistas. 

1-Participação em programas de 

iniciação científica ou extensão; 

2-Participação em eventos 

acadêmicos da área de formação ou 

áreas afins 

1-Adequação dos programas de pesquisas 

científicas e de monitorias para atingir os 

alunos cotistas; 

2- Melhorar o acesso dos alunos cotistas à 

iniciação científica; 

3- Incentivar a realização de pesquisas pelos 

alunos. 

Fonte: a autora com base na revisão de literatura e coleta de dados 

 

3º Eixo: Assistência Estudantil 

 O eixo assistência estudantil está voltado para a realização de ações com objetivo de 

assegurar a permanência e manutenção dos estudantes na universidade, incluindo a 
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divulgação dos editais e bolsas de assistência estudantil, presença de uma equipe 

multidisciplinar para atendimento aos alunos cotistas, entre outras atividades. 

A assistência estudantil segundo Paula (2017) é essencial, pois os problemas 

financeiros e a necessidade de trabalhar fazem com que muitos estudantes abandonem os 

cursos das universidades federais, em especial os de alta demanda, como Medicina, 

Odontologia, Engenharias, pois estes cursos requerem disponibilidade dos estudantes em 

horário integral, sendo oferecidos em horários variados, que impossibilitam a conciliação com 

o mundo do trabalho. Assim, segundo a autora as universidades federais estão estruturadas 

para contemplar o estudante proveniente das classes dominantes, que não necessitam trabalhar 

e não o estudante-trabalhador e o trabalhador-estudante.   

Isso porque a política de cotas para ingresso no ensino superior segundo Rosa (2013), 

se desvinculada de políticas de promoção da permanência estudantil (bolsa alimentação, bolsa 

permanência, bolsa moradia, restaurante universitário, casa do estudante universitário, apoio e 

acompanhamento pedagógico, dentre outras), não democratiza o acesso à educação superior, 

mas apenas expande as condições de acesso. 

Embora a Lei 12.711/2012 garanta o acesso às universidades públicas, a permanência 

destes estudantes segundo Barbosa (2017) vai sujeitar-se a uma apropriada política 

institucional de permanência e acompanhamento dos estudantes ingressantes pelas cotas, pois 

estes são provenientes de classes sociais economicamente mais vulneráveis, marcados por 

uma realidade social privada de oportunidades, sendo necessária uma política de assistência 

estudantil abrangente, que garanta o amparo físico, psíquico, acadêmico e social para a 

superação de suas insuficiências.   

As condições desfavoráveis de permanência podem levar à evasão dos cursos de 

graduação devido à dificuldade de sustentação nos mesmos. A evasão por vezes se dá em 

razão da vulnerabilidade econômica do estudante em se manter na instituição de educação 

superior. É, portanto, em face dessa situação que surge a necessidade de criação de políticas 

de assistência estudantil, as quais colaboram para que o estudante possa subsidiar seus 

estudos, mantendo-se nos cursos de graduação e os concluindo (ROSA, 2013). A assistência 

estudantil é fundamental para garantir a permanência exitosa desses estudantes nas 

universidades públicas federais.  

Os fatores observados no eixo assistência estudantil (dificuldades ou desafios 

identificados e ações sugeridas para gestão da política de cotas), com base na revisão de 

literatura e coleta de dados estão relacionados no quadro 11. 
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Quadro 11 – Fatores observados no eixo assistência estudantil 

Eixos  Dificuldades ou Desafios 

Identificados 

Ações sugeridas para gestão da política 

de cotas 

Assistência 

Estudantil 

Ações voltadas para a permanência 

mostram-se insuficientes para 

atender a demanda 

Repensar as políticas de permanência da 

universidade. 

Realizar ações voltadas para o 

suporte psicológico dos alunos 

cotistas (discriminação e 

preconceito); 

1-Assistência estudantil que acolha o estudante 

com suas demandas psicossociais; 

2- Assistência estudantil preventiva. 

1-Informações sobre os auxílios 

estudantis de forma clara e 

acessível aos alunos; 

2- Acesso às informações sobre as 

ações da assistência estudantil da 

UFG 

1- Melhorar a divulgação para os alunos cotistas 

sobre as ações desenvolvidas pela assistência 

estudantil; 

2-Implementar um portal para sanar as dúvidas 

dos alunos cotistas, bem como permitir a interação 

entre os mesmos. 

Política de assistência estudantil 

específica para alunos cotistas 

1- Elaboração de um programa sistemático de 

atenção aos estudantes cotistas;  

2-Formação de uma equipe multidisciplinar para 

atendimentos aos alunos cotistas. 

Requisitos e exigências para 

inscrição no processo de concessão 

de auxílios e bolsas 

Rever os critérios para concessão dos auxílios 

financeiros. 

1-Financiamento para a assistência 

estudantil; 

2- Recursos financeiros são 

insuficientes para atender toda 

demanda existente na 

universidade. 

Necessidade de mais recursos para atender a 

demanda por assistência estudantil existente na 

universidade. 

Informações dos alunos atendidos 

pela assistência estudantil de 

forma sistematizada 

Divulgar as ações realizadas na assistência 

estudantil e os resultados obtidos. 

Falta de um fluxo definido dos 

procedimentos entre a PRAE e as 

Pró-Reitorias. 

Melhorar a comunicação e o planejamento das 

ações voltadas para o atendimento dos alunos 

cotistas com as pró-reitorias da universidade e 

com as unidades acadêmicas. 

Para custear as despesas e se 

manter na universidade. 

Criar mais ações para garantir a permanência dos 

estudantes. 

Fonte: a autora com base na revisão de literatura e coleta de dados 

 

4º Eixo: Acompanhamento do Desempenho e Evasão 

 O eixo acompanhamento do desempenho e evasão contempla as ações realizadas para 

verificação do desempenho dos alunos, avaliação dos índices de reprovações, levantamento 

dos motivos que podem levar à evasão e a proposição de medidas para superá-los. 

A evasão dos estudantes nos cursos de graduação e uma taxa de concluintes baixa nas 

universidades federais, apesar do incremento das políticas de acesso e assistência estudantil 

voltada para os setores desfavorecidos socialmente e para as minorias étnicas fazem segundo 
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Paula (2017) com que o ciclo de democratização da educação não se complete de forma 

satisfatória. 

No eixo apoio acompanhamento do desempenho e evasão os fatores observados 

(dificuldades ou desafios identificados e ações sugeridas para gestão da política de cotas), 

com base na revisão de literatura e coleta de dados estão relacionados no quadro 12. 

 

Quadro 12 – Fatores observados no eixo acompanhamento do desempenho e evasão 

Eixos  Dificuldades ou Desafios 

Identificados 

Ações sugeridas para gestão da 

política de cotas 

Acompanhamento do 

Desempenho e Evasão 

Falta de acompanhamento do 

desempenho e evasão dos alunos 

cotistas 

1-Acompanhamento do desempenho 

dos alunos cotistas ingressantes 

principalmente em disciplinas de 

formação básica; 

2- Criar políticas para evitar a 

evasão; 

3- Cada unidade acadêmica realize o 

acompanhamento do desempenho e 

evasão acadêmico dos seus alunos 

cotistas. 

Rendimento dos cotistas inferior 

aos alunos não cotistas, levando à 

evasão dos cursos. 

Acompanhamento dos alunos que 

reprovam nas disciplinas. 

Evasão dos cursos de graduação em 

razão da vulnerabilidade econômica 

do estudante ou dificuldade de 

adaptação 

Acompanhamento sistemático do 

desempenho e evasão dos alunos 

cotistas. 

Número baixo de alunos que 

conseguiram concluir o curso de 

graduação 

1- Conhecer quem são os graduandos 

cotistas, saber se continuam ou se 

abandonaram seus cursos;  

2- Avaliação dos índices de 

reprovações e desistências. 

 

Fonte: a autora com base na revisão de literatura e coleta de dados 

 

5º Eixo: Avaliação da política de cotas 

           O eixo avaliação da política de cotas inclui a disponibilização transparente de 

informações sobre a política de cotas e a participação da comunidade universitária na análise 

dos resultados obtidos pela política. 

A avaliação sistemática, contínua e eficaz de programas sociais segundo Costa e 

Castanhar (2003) pode ser um instrumento fundamental para se alcançar melhores resultados 

e proporcionar uma melhor utilização e controle dos recursos neles aplicados, além de 

fornecer aos formuladores de políticas sociais e aos gestores de programas dados importantes 

para o desenho de políticas mais consistentes e para a gestão pública mais eficaz. 
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As políticas públicas segundo Condé (2012) devem ser monitoradas para o 

conhecimento sobre o que foi previsto para sua criação vem sendo executado, conhecer seus 

parâmetros e resultados, seus indicadores de eficiência, eficácia e efetividade. 

Lima (2014) afirma ser necessário que a instituição divulgue seus dados de forma 

transparente, para que seja possível, fazer uma avaliação dos resultados, a partir do 

acompanhamento sistemático dos indicadores apresentados, pois toda política pública 

necessita de monitoramento e avaliação continuada. 

No eixo avaliação da política de cotas os fatores observados (dificuldades ou desafios 

identificados e ações sugeridas para gestão da política de cotas), com base na revisão de 

literatura e coleta de dados estão relacionados no quadro 13. 

 

Quadro 13 – Fatores observados no eixo avaliação da política de cotas 

Eixos  Dificuldades ou Desafios 

Identificados 

Ações sugeridas para gestão da política 

de cotas 

Avaliação da 

política de 

cotas 

Necessidade de avaliação, 

reavaliação das políticas de ação 

afirmativa e assistência estudantil. 

1-Efetivação de um processo de avaliação e 

aperfeiçoamento contínuo da política de cotas; 

2- Universidade ter uma visão holística da 

política de cotas. 

Necessidade de a universidade 

incluir os alunos no processo de 

avaliação da política de ação 

afirmativa e assistência estudantil. 

Realizar eventos semestralmente sobre a política 

de cotas para a comunidade acadêmica. 

Falta de uma política de ação 

afirmativa estruturada. 

1-Criação de um setor e política de Ações 

Afirmativas; 

2- Fortalecimento e valorização da política de 

cotas existente. 

Produção, registro e 

disponibilização transparente de 

informações sobre o andamento e os 

resultados da política de cotas; 

 

1-Divulgação dos resultados da política de cotas 

e das ações desenvolvidas pela universidade; 

2- Necessidade de pesquisas frequentes quanto à 

centralidade das ações afirmativas voltadas ao 

ensino superior no trinômio: ingresso, 

permanência e sucesso acadêmico. 

Falta de relatórios de períodos 

anteriores à gestão atual que 

apresente dados do desempenho e 

número de estudantes de cotistas. 

1-Realização/divulgação de diagnósticos sobre 

os alunos cotistas; 

2-Gestão mais qualificada e engajada para buscar 

atender a esses novos compromissos assumidos 

pela Universidade. 

Obter informação sobre a política de 

cotas da UFG 

Transparência e acesso facilitado no site da UFG 

sobre a política de cotas 

Fonte: a autora com base na revisão de literatura e coleta de dados 
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5.1.2   Modelo de avaliação e  gestão da política de cotas 

 O modelo de avaliação e gestão da política de cotas proposto por esse estudo consiste 

em identificar dentro de cada um dos cinco eixos definidos, as dificuldades enfrentadas tanto 

pela universidade como pelos alunos, posteriormente definir as ações já desenvolvidas na 

instituição e planejar a realização de novas ações que contribuam para que as dificuldades 

sejam superadas.  

Quadro 14 – Modelo de avaliação e gestão da política de cotas 

Universidade: 

Setor:  

Eixos Dificuldades 

Identificadas 

Ações Desenvolvidas Ações à Implementar 

Recepção e Acolhimento    

Apoio Pedagógico    

Assistência Estudantil    

Acompanhamento do 

Desempenho e Evasão 

   

Avaliação da política de 

cotas 

   

Fonte: a autora 

 O modelo de avaliação e gestão proposto por esse estudo pode ser utilizado tanto pela 

gestão superior das IFES como pelos setores da universidade e pelas unidades acadêmicas e 

pode ser complementado com novas informações, como por exemplo, a definição dos 

responsáveis pela implantação de cada ação, entre outros de acordo com a necessidade de 

cada instituição. 

 Com base na revisão de literatura, diagnóstico realizado nas universidades 

selecionadas e  dados coletados no estudo de caso na UFG, foram listados na seção 5.1.1 

“Eixos para avaliação e gestão da política de cotas”, os fatores observados em cada eixo 

(dificuldades ou desafios identificados e ações sugeridas para gestão da política de cotas), 

com objetivo de contribuir  para a aplicação do modelo de avaliaçao e gestão pelas IFES. 

 Portanto, no momento da aplicação do modelo as IFES podem utilizar os fatores 

listados em cada eixo, como referência para avaliação das dificuldades em sua realidade e 

ações sugeridas para  gestão da política de cotas como opções à serem implementadas, 

ficando livres para adaptarem o modelo às suas necessidades. 
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5.2 Aplicação do modelo de avaliação e gestão na UFG e propostas de intervenção 

 Para avaliar a aplicação do modelo de avaliação e gestão nos setores da UFG este 

capítulo apresenta uma análise individual de cada eixo do modelo proposto em relação a 

realidade da gestão da política de cotas  nos setores e unidade acadêmica participantes da 

pesquisa. Após cada análise são apresentadas sugestões de ações a serem implementadas com 

base nas dificuldades apresentadas pelos alunos e no que consideram importante a 

universidade oferecer, para, caso seja interesse de cada setor, se adequar a proposta do 

modelo. 

5.2.1 Análise comparativa entre os eixos propostos no modelo de avaliação e gestão e a 

prática na UFG. 

 Para realizar a análise comparativa entre as ações sugeridas em cada eixo do modelo 

de avaliação e a realidade na UFG, foi utilizado um sistema de pontuação. A classificação foi 

dada de acordo com os seguintes critérios:  

0-Nenhuma ação ou prática na gestão da política de cotas; 

1-Previsto nas metas e objetivos do departamento, mas não realizada; 

2-Ações ou práticas realizadas parcialmente e 

3-Ações ou práticas realizadas integralmente na gestão da política de cotas 

 

Para a composição de cada nota, foram considerados os relatos dos entrevistados, 

respostas dos questionários, documentos apresentados pelos responsáveis dos setores e a 

observação da pesquisadora. 

1º Eixo: Recepção e Acolhimento 

 No eixo recepção e acolhimento do modelo de avaliação e gestão foram sugeridas 

ações relacionadas à promoção de ações educativas e conscientização da comunidade 

acadêmica, semana de recepção aos alunos cotistas, entre outros, disponíveis na seção 5.1.1. 

A avaliação das ações e práticas na UFG em relação ao modelo proposto é apresentada na 

tabela 8.  

Tabela 8 – Avaliação do eixo recepção e acolhimento 

Recepção e 

Acolhimento 

CAAF PROGRAD PROEC PRPG PRAE PRPI PROAD UNID.ACADEM. 

2 2 2 0 2 2 0 2 

Legenda: 

0- Nenhuma ação ou prática na gestão da política de cotas; 

1- Previsto nas metas e objetivos do departamento, mas não realizada; 

2- Ações ou práticas realizadas parcialmente e 

3- Ações ou práticas realizadas integralmente na gestão da política de cotas 

 Fonte: Elaborada pela autora 
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 Nenhum dos setores da UFG entrevistados realiza integralmente as ações sugeridas 

pelo modelo de avaliação e gestão, sendo que a preparação da universidade para lidar com os 

estudantes provenientes das ações afirmativas não foi citada por nenhum dos setores e nas 

entrevistas realizadas na unidade acadêmica, os professores e técnicos administrativos 

afirmaram não terem participado de nenhum curso ou evento nesse sentido. Dois setores 

entrevistados (PRPG e PROAD) não realizam nenhuma ação diretamente relacionada à 

recepção e acolhimento dos alunos. 

 A aplicação do modelo de avaliação e gestão na UFG no eixo recepção e acolhimento 

considerou as dificuldades relatadas tanto pelos gestores como pelos alunos cotistas e não 

cotistas, por professores e técnicos administrativos da unidade acadêmica selecionada e as 

sugestões de melhorias apresentadas por eles, como pode ser visto no quadro 15. 

 

Quadro 15 – Aplicação do modelo de avaliação e gestão na UFG no eixo recepção e acolhimento 

Universidade: Universidade Federal de Goiás 

Eixos Dificuldades 

Identificadas 

Ações Desenvolvidas Ações à Implementar 

Recepção e 

Acolhimento 

Acesso ao ensino 

superior 

Divulgação dos processos 

seletivos no site da UFG. 

Divulgação da política de cotas e 

critérios adotados para verificação da 

autodeclaração principalmente nas 

escolas públicas. 

Recepção e 

acolhimento no 

momento da 

chegada à 

universidade 

Recepção e acolhimento 

de todos os alunos 

durante a matrícula. 

Realização de ações em cada 

unidade acadêmica para acolher os 

alunos ingressantes com informações 

sobre o funcionamento da 

universidade e ações desenvolvidas. 

Adaptação à 

universidade 

Oferecimento de apoio 

para alunos cotistas na 

Coordenadoria de Ações 

Afirmativas da UFG. 

Realização de eventos, debates 

permanentes e conscientização sobre 

racismo, preconceito e ações 

afirmativas com toda a comunidade 

universitária. 

Lidar com os 

estudantes 

provenientes das 

ações afirmativas 

Criação da 

Coordenadoria de Ações 

Afirmativas. 

1-Debate com maior enfoque na 

gestão da política de cotas na 

universidade; 

2-Formação para professores, 

técnicos administrativos e alunos 

sobre a política de cotas da UFG. 

Acesso aos diversos 

setores da UFG 

Disponibilização dos 

setores no site da UFG. 

Divulgar a localização, atribuições e 

horário de funcionamento de cada 

setor da UFG nas unidades 

acadêmicas. 

Fonte: a autora com base nos dados obtidos na revisão de literatura e coleta de dados 

 

 Entre as ações sugeridas para serem implantadas na gestão da política de cotas na UFG 

no eixo recepção e acolhimento, destaca-se a realização de eventos, debates permanentes e 

conscientização sobre racismo, preconceito e ações afirmativas com toda a comunidade 



114 
 

universitária, que pode contribuir diretamente na superação das dificuldades relacionadas 

tanto à adaptação a universidade, como nas situações de discriminação e/ou preconceito 

relatadas por alunos cotistas e não cotistas. Destaca-se também o papel da unidade acadêmica 

no momento da recepção e acolhimento dos alunos cotistas ingressantes, sendo sugerido que 

em cada unidade sejam realizadas ações para recepcionar e acolher os alunos com 

informações sobre o funcionamento da universidade e ações desenvolvidas.   

 

2º Eixo: Apoio Pedagógico 

 No eixo apoio pedagógico foram sugeridas ações relacionadas ao acompanhamento 

dos conteúdos ministrados em sala de aula, programas de monitorias e apoio pedagógico, 

adequação dos programas de pesquisas científicas, mecanismos de recuperação dos 

acadêmicos com menor rendimento, entre outras. A avaliação deste eixo em relação ao 

modelo elaborado é apresentada na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Avaliação do eixo apoio pedagógico 

Apoio 

Pedagógico 

CAAF PROGRAD PROEC PRPG PRAE PRPI PROAD UNID.ACADEM. 

3 3 0 2 2 2 0 2 

Legenda: 

0- Nenhuma ação ou prática na gestão da política de cotas; 

1- Previsto nas metas e objetivos do departamento, mas não realizada; 

2- Ações ou práticas realizadas parcialmente e 

3- Ação ou prática realizada integralmente na gestão da política de cotas 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 A Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF) por meio da Coordenação de 

Inclusão e Permanência (CIP) e em parceria com a PROGRAD oferece disciplinas ead de 

português e matemática, oficinas de leitura e escrita para estudantes indígenas e quilombolas e 

monitorias. São realizadas também ações juntamente com os coordenadores dos cursos de 

graduação de reorganização curricular para alunos cotistas com mais dificuldades, porém, um 

dos desafios nesse eixo segundo os alunos é a divulgação dessas atividades na universidade.  

 Em entrevista realizada na PROEC foi relatado que o apoio pedagógico fica a cargo de 

cada coordenador, ou docente das unidades acadêmicas que podem propor projetos que 

envolvam apoio pedagógico aos alunos cotistas as ações pedagógico, não ficando claro se 

essas ações são realizadas. 

 A aplicação do modelo de avaliação e gestão na UFG no eixo apoio pedagógico pode 

ser vista no quadro 16. 
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Quadro 16 – Aplicação do modelo de avaliação e gestão na UFG no eixo apoio pedagógico 

Universidade: Universidade Federal de Goiás 

Eixos Dificuldades 

Identificadas 

Ações 

Desenvolvidas 

Ações à Implementar 

Apoio 

Pedagógico 

Acompanhamento dos 

conteúdos ministrados em 

sala de aula. 

Oferecimento de 

monitorias e horários 

extraclasses. 

Planejamento de ações junto 

às unidades acadêmicas para 

identificar dificuldades e 

propor ações. 

Acesso ao professor em 

sala de aula para atender 

dúvidas ou dificuldades. 

Disponibilidade do 

professor em sala. 

Formação para docentes sobre 

ações afirmativas e 

importância do apoio aos 

alunos cotistas. 

Acesso a programas de 

monitoria e apoio 

pedagógico. 

Oferecimento de 

monitorias e apoio 

pedagógico nas 

unidades acadêmicas 

e na CAAF. 

Divulgar no momento da 

matrícula as ações de apoio 

pedagógico oferecidas pela 

universidade. 

Participação em 

programas de iniciação 

científica ou extensão. 

A PRPI incentiva a 

participação em 

programas de 

iniciação científica. 

Melhorar o acesso dos alunos 

cotistas à iniciação científica. 

Participar em eventos 

acadêmicos da área de 

formação e das áreas 

afins. 

Apoio para 

participação de 

eventos oferecidos 

pela PRAE. 

Melhorar a divulgação e 

quantidade de auxílios para 

participação em eventos 

acadêmicos. 

Acompanhamento das 

disciplinas de formação 

básica do curso de 

graduação. 

Oferecimento de 

disciplinas Ead 

relacionados aos 

conhecimentos 

básicos. 

Oferecer disciplinas que 

contemple os conteúdos 

básicos que os alunos 

deveriam saber ao entrarem na 

graduação. 

Fonte: a autora com base nos dados obtidos na revisão de literatura e coleta de dados 

 

 Como mudanças na gestão da política de cotas da UFG no eixo apoio pedagógico são 

sugeridas ações como divulgar no momento da matrícula as ações de apoio pedagógico 

oferecidas pela universidade, essa sugestão foi indicada por um aluno que disse que quando 

descobriu as oportunidades de apoio pedagógico para a disciplina de Cálculo já havia 

concluído o semestre. Foi sugerido também como mudança na gestão da política de cotas, a 

realização de formação, como cursos, palestras para docentes sobre ações afirmativas e 

importância do apoio aos alunos cotistas. 

 

3º Eixo: Assistência Estudantil 

 No eixo assistência estudantil foram sugeridas ações relacionadas à divulgação para os 

alunos das ações de assistência desenvolvidas pela universidade, existência de política de 

assistência estudantil específica para alunos cotistas entre outras. A avaliação deste eixo em 

relação ao modelo elaborado é apresentada na tabela 10.  
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Tabela 10 – Avaliação do eixo assistência estudantil 

Assistência 

Estudantil 

CAAF PROGRAD PROEC PRPG PRAE PRPI PROAD UNID.ACADEM. 

2 2 0 2 3 0 2 2 

Legenda: 

0- Nenhuma ação ou prática na gestão da política de cotas; 

1- Previsto nas metas e objetivos do departamento, mas não realizada; 

2- Ações ou práticas realizadas parcialmente e 

3- Ação ou prática realizada integralmente na gestão da política de cotas 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 No eixo assistência estudantil destaca-se que a CAAF responsável pelo atendimento e 

acompanhamento dos alunos cotistas não realiza ações em conjunto com a PRAE para 

estudantes cotistas da graduação, o que desperta a necessidade de repensar a forma de realizar 

o planejamento das ações da assistência estudantil e incluir ações integradas entre os setores. 

 Os técnicos administrativos afirmaram que não tem conhecimento das ações de 

assistência voltadas aos alunos cotistas e que não existe um local específico na unidade 

acadêmica para que os alunos busquem informações, o que sugere que seja pensado em ações 

de formação para os técnicos e que seja definido nas unidades acadêmicas um local ou 

servidores que sejam responsáveis por repassar informações e atender as dúvidas dos alunos.  

 A aplicação do modelo de avaliação e gestão da política de cotas no eixo assistência 

estudantil na UFG é apresentada no quadro 17. 

Quadro 17 – Aplicação do modelo de avaliação e gestão na UFG no eixo assistência estudantil 

Universidade: Universidade Federal de Goiás 

Eixos Dificuldades 

Identificadas 

Ações 

Desenvolvidas 

Ações à Implementar 

Assistência 

Estudantil 

Acesso às informações 

sobre as ações da 

assistência estudantil da 

UFG 

Divulgação das 

ações de assistência 

estudantil no site da 

UFG e da PRAE 

Melhorar a divulgação para os 

alunos sobre as ações 

desenvolvidas pela assistência 

estudantil. 

Acesso aos conteúdos dos 

editais e processos 

seletivos de assistência 

estudantil 

Divulgação dos 

editais no site da 

PRAE 

1-Criação de um portal 

específico para os editais de 

assistência estudantil; 

2-Local nas unidades 

acadêmicas para os alunos 

buscarem informações. 

Custear as despesas e se 

manter na universidade 

Bolsas e auxílios 

para alunos  

Melhorar o acesso aos 

programas de assistência 

estudantil. 

Acesso às ações voltadas 

para o suporte psicológico 

Programa 

Saudavelmente 

Expandir as ações do 

programa saudavelmente e 

divulgar na universidade. 

Acesso às informações dos 

alunos atendidos pela 

assistência estudantil de 

forma sistematizada 

Divulgação dos 

resultados dos 

processos seletivos 

no site da UFG 

Divulgar de forma 

transparente os dados dos 

alunos atendidos pela 

assistência estudantil. 

Fonte: a autora com base nos dados obtidos na revisão de literatura e coleta de dados 
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 Como sugestões de mudanças na gestão da política de cotas na UFG no eixo 

assistência estudantil, foi sugerida a melhoria no acesso às informações sobre as ações 

desenvolvidas pela universidade, criação de um portal específico para os editais de assistência 

estudantil, bem como um local nas unidades acadêmicas para os alunos buscarem 

informações, essa sugestão está relacionada às dificuldades que os alunos possuem de terem 

acesso às ações de assistência desenvolvidas pela UFG e aos conteúdos dos editais e 

processos seletivos. 

 

4º Eixo: Acompanhamento do desempenho e evasão 

 No eixo acompanhamento do desempenho e evasão foram sugeridas ações 

relacionadas ao monitoramento do rendimento de cada aluno nas disciplinas, avaliação dos 

índices de reprovações e desistências, identificação dos alunos cotistas, entre outras. A 

avaliação deste eixo em relação ao modelo proposto é apresentada na tabela 11. 

Tabela 11 – Avaliação do eixo acompanhamento do desempenho e evasão 

Acomp. 

Desempenho 

e Evasão 

CAAF PROGRAD PROEC PRPG PRAE PRPI PROAD UNID.ACADEM. 

2 1 0 3 1 2 0 2 

Legenda: 

0- Nenhuma ação ou prática na gestão da política de cotas; 

1- Previsto nas metas e objetivos do departamento, mas não realizada; 

2- Ações ou práticas realizadas parcialmente e 

3- Ação ou prática realizada integralmente na gestão da política de cotas 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 No eixo acompanhamento do desempenho e evasão a PRPG possui em cada curso 

uma comissão que avalia o desempenho dos alunos, esse é um dos objetivos definidos pela 

PRAE que destaca a necessidade de realizar o acompanhamento do desempenho dos alunos 

atendidos pela assistência estudantil, para caso haja um desempenho inferior ao esperado ou 

insuficiente sejam adotadas medidas para que o aluno recupere seu desempenho, essas ações 

segundo a PRAE devem acontecer em cada unidade acadêmica para que seja avaliado se o 

aluno continua ou não recebendo o auxílio estudantil.  

 Os gestores da UFG entrevistados apresentam a necessidade de cada unidade 

acadêmica realizar o acompanhamento do desempenho acadêmico dos alunos cotistas. O 

quadro 18 apresenta a aplicação do modelo de avaliação e gestão da política de cotas no 

acompanhamento do desempenho e evasão na UFG. 
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  Quadro 18 – Aplicação do modelo de avaliação e gestão na UFG no eixo acompanhamento do 

desempenho e evasão 

Universidade: Universidade Federal de Goiás 

Eixos Dificuldades 

Identificadas 

Ações 

Desenvolvidas 

Ações à Implementar 

Acomp. do 

Desempenho 

e Evasão 

Obter rendimento 

satisfatório nas 

disciplinas do curso de 

graduação. 

Oferecimento de 

disciplinas extras ead, 

monitorias, horários 

extraclasses. 

Melhor acompanhamento do 

desempenho dos alunos 

cotistas no sentido de verificar 

se frequentam ou utilizam 

ferramentas oferecidas pela 

universidade. 

Acesso às informações 

sobre desempenho nas 

disciplinas. 

Sistema informatizado 

com informações do 

desempenho. 

Divulgação e treinamento para 

os alunos para acessarem 

sistema da UFG.  

  Fonte: a autora com base nos dados obtidos na revisão de literatura e coleta de dados 

 

 Como mudanças na gestão da política de cotas na UFG no eixo acompanhamento do 

desempenho e evasão foi sugerido que seja verificado se os alunos frequentam ou utilizam as 

ferramentas oferecidas pela universidade para melhorarem o rendimento nas disciplinas do 

curso de graduação. 

 

5º Eixo: Avaliação da política de cotas 

 No eixo avaliação da política de cotas, as ações sugeridas pelo modelo de avaliação e 

gestão estão relacionadas à efetivação de um processo de avaliação e aperfeiçoamento 

contínuo da política de cotas, disponibilização transparente de informações sobre os 

resultados da política de cotas e das ações desenvolvidas pela universidade. A avaliação deste 

eixo em relação ao modelo elaborado é apresentada na tabela 12. 

 

Tabela 12 – Avaliação do eixo avaliação da política de cotas 

Avaliação 

da política 

de cotas 

CAAF PROGRAD PROEC PRPG PRAE PRPI PROAD UNID.ACADEM. 

2 2 0 0 2 2 0 2 

Legenda: 

0- Nenhuma ação ou prática na gestão da política de cotas; 

1- Previsto nas metas e objetivos do departamento, mas não realizada; 

2- Ações ou práticas realizadas parcialmente e 

3- Ação ou prática realizada integralmente na gestão da política de cotas 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 Em relação à avaliação da política de cotas nenhum dos setores entrevistados realiza 

integralmente essa ação, sendo que a CAAF realiza avaliação anual do UFGINCLUI, mas não 

da política de cotas estabelecida pela Lei 12.711/2012, faz parte do planejamento da CAAF a 

criação de uma comissão de acompanhamento e avaliação da política de cotas na UFG 
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existindo apenas para o programa UFGINCLUI. Segue abaixo a aplicação do modelo de 

avaliação e gestão da política de cotas no eixo avaliação da política de cotas. 

Quadro 19 – Aplicação do modelo de avaliação e gestão na UFG no eixo avaliação da política de 

cotas 

Universidade: Universidade Federal de Goiás 

Eixos Dificuldades 

Identificadas 

Ações 

Desenvolvidas 

Ações à Implementar 

Avaliação 

da Política 

de Cotas 

Obter informações 

sobre a política de cotas 

da UFG. 

Avaliação pela CAAF 

da política de cotas 

estabelecida pelo  

UFGInclui 

1-Divulgação dos resultados 

da política de cotas de 

maneira transparente com 

acesso facilitado no site da 

UFG; 

2-Apresentação dos fatores 

que justifiquem o 

prosseguimento da política de 

cotas. 

Falta de relatórios de 

períodos anteriores que 

apresente dados do 

desempenho e número 

de estudantes de 

cotistas. 

 

Levantamentos pela 

CAAF do número de 

estudantes cotistas. 

Elaboração de relatórios com 

informações sobre os 

estudantes cotistas em relação 

à quantidade e desempenho. 

Fonte: a autora com base nos dados obtidos na revisão de literatura e coleta de dados 

 Foram sugeridas como mudanças no eixo avaliação da política de cotas na UFG a 

divulgação dos resultados da política de maneira transparente como acesso facilitado no site 

da UFG, bem como a elaboração de relatórios com informações sobre os estudantes cotistas 

em relação à quantidade e desempenho. Essas ações podem contribuir na superação da 

dificuldade que os alunos possuem de obter informações sobre a política de cotas, bem como 

apresentar para toda a comunidade os resultados alcançados com a aplicação da política na 

UFG. 
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5.2.2 Análise geral da gestão da política de cotas na UFG em relação ao modelo de 

avaliação e gestão  

 Como o objetivo de reunir os dados da aplicação do modelo de avaliação e gestão nas 

unidades pesquisadas na UFG e apresentar uma análise mais abrangente dos resultados encontrados 

elaborou-se a tabela 13. 

Tabela 13 – Avaliação geral da UFG 

Eixos/Setores CAAF PROGRAD PROEC PRPG PRAE PRPI PROAD UNID.ACAD. Média 

Recepção e 

Acolhimento 

2 2 2 0 2 2 0 2 1,5 

Apoio Pedagógico 3 3 0 2 2 2 0 2 1,7 

Assistência Estudantil 2 2 0 2 3 0 2 2 1,6 

Acompanhamento do 

Desempenho e Evasão 
2 1 0 3 1 2 0 2 1,4 

Avaliação da política de 

cotas 
2 2 0 0 2 2 0 2 1,2 

Média 
 

2,2 2,0 0,4 1,4 2,0 1,6 0,4 2,0  

Fonte: a autora com base na aplicação do modelo de avaliação e gestão na UFG 

 O eixo que obteve a maior média em relação ao modelo de avaliação e gestão foi o 

apoio pedagógico com 1,7 pontos. Isto se deve ao desenvolvimento nos setores da 

universidade entrevistados e na unidade acadêmica de ações voltadas para a superação de 

dificuldades relacionadas ao acompanhamento dos conteúdos em sala de aula como 

oferecimento de monitorias, disciplinas ead, oficinas de leitura e escrita, entre outros. Porém, 

verifica-se que alguns setores como PROEC e PROAD não desenvolvem nenhuma ação ou 

prática nesse eixo e que existem ações que podem ser implementadas conforme descrito na 

seção 5.2.1, para que esse eixo consiga alcançar seu resultado máximo e contribua na 

permanência e conclusão dos cursos pelos alunos cotistas. 

 A avaliação da política de cotas foi o eixo que obteve a menor média com 1,2 pontos. 

Destaca-se que dos sete setores entrevistados, três (PROEC, PRPG e PROGRAD) afirmaram 

não participar do processo de avaliação da política e os outros quatro setores e a unidade 

acadêmica participam parcialmente, o que desperta a necessidade de repensar a realização 

dessa ação e incluir a participação de toda comunidade acadêmica nesse processo. 

 Os eixos assistência estudantil, recepção e acolhimento e acompanhamento do 

desempenho e evasão obtiveram respectivamente, 1,6, 1,5 e 1,4 pontos de média de um total 

de três pontos possíveis, o que indica que a universidade possui muitas dificuldades a serem 

superadas em cada um dos eixos propostos por esse estudo.  
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 Entre os setores entrevistados a Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF) obteve 

a maior pontuação com 2,2 pontos de média e a PROEC e PROAD as menores pontuações 

com 0,4 pontos de média cada. A CAAF é um setor criado na UFG com a finalidade de 

acompanhar a política de ação afirmativa da universidade e oferecer apoio aos alunos cotistas, 

o que justifica realizar mais ações voltadas à avaliação e gestão da política de cotas, porém 

ainda possui muitas possibilidades de melhorar sua atuação.  

 A PROEC está voltada para as ações de extensão e cultura o que permite que sejam 

realizadas ações que contribuam para que a política de cotas obtenha bons resultados na 

universidade. Já a PROAD dedica-se a execução orçamentário-financeira da universidade, o 

que não impede que participe da gestão e avaliação da política de cotas. 

 A utilização do modelo de avaliação e gestão da política de cotas, portanto, contribui 

para que a universidade alcance seu objetivo de promover a permanência e conclusão dos 

cursos pelos alunos cotistas, ao permitir que sejam identificadas por cada setor as 

dificuldades, tanto dos alunos como da própria universidade, em cada eixo proposto pelo 

modelo e que sejam estabelecidas ações a serem realizadas para que essas dificuldades sejam 

superadas.  
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6. CONTRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL 

  

 As instituições federais de ensino superior ao adotarem à reserva de vagas para 

ingresso em seus cursos, propiciaram que muitas pessoas que antes não teriam condições, 

conseguissem acessar à educação superior pública, porém além do ingresso, essas instituições 

precisam garantir a permanência e conclusão dos cursos por esses alunos. Diante dessa   

realidade, as instituições precisam identificar suas dificuldades, avaliarem as ações 

desenvolvidas e se adequarem para conseguirem atender as demandas desse novo público, 

este estudo contribui nesse processo ao apresenta uma metodologia para avaliação e gestão da 

política de cotas.   

 Portanto, a contribuição tecnológica deste estudo consiste na disponibilização de um 

modelo de avaliação e gestão da política de cotas para que as instituições federais de ensino 

superior possam utilizá-lo para realizar autoavaliação das ações desenvolvidas, identificar as 

dificuldades ou desafios existentes e definir as ações à serem implementadas. 

 Outra contribuição tecnológica gerada com a realização dessa pesquisa refere-se à 

elaboração de relatórios técnicos com levantamentos de como ocorre à gestão da política de 

cotas nas universidades brasileiras, as dificuldades que encontram e o que acreditam ser 

possível realizar para melhorar a realidade.  

 O estudo colabora também com a gestão da  Universidade Federal de Goiás, a medida 

que gera um relatório técnico relatando e avaliando, as atividades realizadas pelos setores da 

universidade para avaliação e gestão da política de cotas, os desafios enfrentados tanto pelos 

setores entrevistados, como pelos alunos cotistas, professores e técnicos administrativos e  

apresentando as sugestões de melhoria apontadas pelos participantes da pesquisa.  

 Como contribuição social essa pesquisa, torna visível à universidade, as dificuldades 

dos alunos cotistas para ingresso, permanência e conclusão dos cursos, bem como situações 

de preconceito e discriminação ocorridas na universidade, as sugestões de melhoria para a 

política apontadas pelos próprios alunos e o que consideram importante a universidade 

oferecer. Para que assim a universidade consiga atender as demandas existentes e contribua 

para que a política de cotas cumpra seu papel de oportunizar além do ingresso a formação 

com qualidade para população anteriormente excluída desse nível de ensino. 

 Além disso, contribui com as pesquisas científicas que tratam do tema política de cotas 

e ações afirmativas, ao incluir a temática da gestão da política e propor um modelo que 

abrange cinco eixos a serem observados pelas instituições federais de ensino superior. 
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo teve como objetivo desenvolver um modelo de avaliação e gestão da 

política de cotas em Instituições federais de Ensino Superior, a partir do caso da Universidade 

Federal de Goiás, pois considera que além do ingresso os estudantes devem ter condições de  

permanecer e concluir sua formação. 

 Para atingir esse objetivo, foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, artigos, 

documentos, dissertações que tratassem do tema ações afirmativas e política de cotas.  Assim 

foram identificados diferentes estudos, entre eles o trabalho realizado por Machado et al 

(2016) que ao tratar do tema propôs uma série de reflexões que permitiram a definição de 

cinco eixos para avaliação e gestão da política de cotas, este foi o primeiro passo para a 

construção do modelo. 

 Com objetivo de identificar os desafios para a gestão da política de cotas em 

Instituições Federais de Ensino Superior, foram analisadas dez dissertações, duas de cada 

região do Brasil, utilizando os cinco eixos para avaliação e gestão da política de cotas. Dessa 

forma foi possível identificar além dos desafios, sugestões de melhoria para a política de 

cotas. Foi realizado também diagnóstico da gestão da política de cotas na Universidade 

Federal de Goiás, por meio da realização de entrevistas e aplicação de questionários. Após a 

realização da pesquisa bibliográfica e diagnóstico na UFG, foi elaborado o modelo de 

avaliação e gestão da política de cotas.  

 A aplicação do modelo na realidade da UFG considerou as dificuldades apontadas 

tanto pelos alunos cotistas como por gestores, professores e técnicos administrativos 

participantes da pesquisa. Foram propostas a partir da aplicação do modelo mudanças na 

gestão da política de cotas da UFG, por meio das chamadas “ações a implementar”. 

 Como limitações do estudo, reconhe-se a impossiblidade de ouvir todos os alunos da 

UFG,  bem como o fato do estudo de caso ter sido realizada em uma única unidade 

acadêmica. Para pesquisas futuras sugere-se verificar a opinião de um número maior de 

alunos, gestores, docentes e técnicos administrativos, promover o estudo de caso em outras 

universidades bem como verificar outros eixos necessários para avaliação e  gestão da política 

de cotas nas IFES. 

 Espera-se, portanto, com essa pesquisa, que o modelo de avaliação e gestão da política 

de cotas proposto possa contribuir na promoção de um ambiente universitário no qual os 

alunos se sintam acolhidos, tenham condições de permanecer e concluir com êxito seus 

estudos.  
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APÊNDICE A 

 

 
Sugestões de melhoria na gestão da política de cotas sugeridas por alunos cotistas e não cotistas da 

UFG por eixo. 

Recepção e Acolhimento 

O apoio total aos alunos cotistas depois de entrarem na Universidade 

Mais informações 

Acredito que uma divulgação maior dessa possibilidade, além de meios para reduzir o preconceito 

dentro da universidade 

O aluno cotista chega a universidade totalmente desinformado e com pouco preparo, principalmente 

em relação aos colegas e acaba sendo julgado por estes e professores, sofrendo prejuízos não apenas 

no rendimento e nota, mas principalmente psicologicamente e em sua autoestima como estudante. O 

cotista na maioria das vezes vive em uma solidão imposta que torna o curso extremamente desafiante. 

Políticas em relação ao acolhimento e manutenção do aluno devem ser implementadas. 

Maior divulgação, maior conscientização dos discentes quanto ao sistema é o porquê de sua existência. 

Trazer ao conhecimento dos estudantes cotistas e não-cotista a importância e o significado das cotas. 

Muitos discriminam por não conhecer a história do seu povo e entender as suas desigualdades sociais 

e, em consequência disso, a necessidade da discriminação positiva e programas de inclusão. 

Os alunos que se declaram cotista deveriam passar por um comitê antes de entrar para explicarem 

como a raça deles influenciou na vida dele. Para poder evitar tanta fraude cometida por algumas 

pessoas. E eu também acho que o resultado obtido pelos candidatos e sua classificação poderia ser 

secreta, para que não julguem alguém como "cotista que está roubando vaga" 

Primeiramente debater o racismo institucional para que os racistas se reconheçam os prenconceitos, e 

estabelecer puniçao de uma forma de aprendizado para os casos de racismo. 

O Acesso a informação. Muitos cotistas não tem acesso suficiente a informação e não sabem com 

detalhes como ter acesso a essa política de cotas 

Deixar claro como funciona a política antes do aluno de inscrever nas determinadas categorias. 

Acesso e divulgação das políticas de cotas da UFG 

Conscientização dos alunos não cotistas da necessidade dessas políticas. Se fosse possível, criar uma 

disciplina obrigatória pra todos os cursos (adaptada para a realidade de cada um deles), com o objetivo 

de demonstrar a importância da existência dessas políticas afirmativas. 

Maior inclusão das minorias dentro da universidade sendo participantes ou possíveis particpantes do 

sistema de cotas, mas não necessáriamente sendo somente os que são citados no programa de cotas. 

Melhorar os projetos de sinalização e estruturais para haver uma inclusão mais real dos estudantes 

portadores de necessidades especiais. 

Muitas pessoas constituintes da comunidade acadêmica e extra acadêmica são favoráveis apenas ao 

sistema de cotas para pessoas provenientes de escolas públicas, pois não compreendem o real sentido 

das cotas para negros. Muitos fazem comentários bem ignorantes sobre  o assunto, afirmando que 

cotas para negros é para privilegiar ou que as mesmas afirmam que os negros são intelectualmente 

inferiores, por "precisarem" de um auxílio para ingressar em um curso superior. Dessa forma, acredito 

que o tema deve ser abordado, com a finalidade de informar  mesmo, de modo que a comunidade 

acadêmica e extra acadêmica possa compreender  melhor o assunto e caso se mantenham contra que 

pelo menos tenham argumentos descentes. 

Ampliação na divulgação do programa de cotas nas escolas pública sobre tudo. 

Políticas de conscientização e sanção em caso de discriminação 

Informação aos alunos para que saibam que têm direito, e informação aos preconceituosos que 

discriminam os cotistas. 

Mais informações para as pessoas que precisam ter acesso às cotas 

Mais eventos sobre a política de cotas e a sua importância, voltados para a sociedade e para a 

comunidade acadêmica (professores, estudantes e administrativo). 

Maior engajamento dos professores 

Na UFG não sei, mas é preciso ter maior destaque sobre a política de cotas, para que todos os alunos 
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do colégio público fiquem sabendo, inclusive incentivando-os. 

Segurança. Em instituições como ESALQ - Piracicaba (SP) nenhuma pessoa (independende de ser 

aluno, professor, técnico ou trabalhador terceirizado) entra dentro da Umiversidade sem uma 

identificação. Por outro lado, presenciamos todos os dias assaltos, tráfico de drogas, e até mesmo 

assassinatos dento dos limites da instituição. 

Poderia haver uma "conscientização" dos alunos não cotistas, apoio psicológico, informação sobre os 

projetos, dentre outros. 

Maior conscientização das pessoas quanto a esta política ser importante A CURTO PRAZO. Mas deve 

haver respeito com essas pessoas. Muitas delas não conhecem ou não tiveram escolha. 

Levar, através de projetos de extensão, a importância das cotas e ações afirmativas para alunos do 

fundamental, para que discursos preconceituosos sejam desfeitos antes mesmo de esses futuros alunos 

chegarem a universidade. 

Melhor divulgação, palestras de conscientização de acolhimento de ajuda mútua. 

Informar ,principalmente aos alunos que buscam uma vaga na universidade e pelas redes sociais por 

exemplo, quem tem direito as cotas raciais, o que caracteriza um pardo por exemplo. Eu como aluno 

de escola pública sempre me considerei pardo mas na hora da matrícula explicaram sobre as cotas 

raciais serem para a população que sofre com racismo, nunca sofri e não sofreria por conta da minha 

cor, então não usaria cotas raciais em outra oportunidade por entender melhor hoje (a cota não era 

necessária, a utilizei por sempre responder como pardo e não entender muito bem pra quem eram as 

cotas raciais quando participei do processo seletivo). 

A conferência dos dados do aluno durante a matrícula poderia ser mais rápida. Um aluno com 

declaração de escola pública que estava em minha turma teve a matrícula cancelada quando já estava 

no segundo ano de faculdade. A vaga dele poderia ser aberta a outro candidato se a conferência dos 

documentos fosse mais ágil. 

Acho muito necessário que a universidade explique à quem interessa, digo, que faça programas de 

divulgação e esclarecimento quanto à política aos alunos de escolas, afinal, eles que vão utilizá-la. 

Também sinto a necessidade de mais apoio interno ao aluno cotista, vejo que muitos se sentem apenas 

jogados dentro da universidade, é preciso incluir verdadeiramente e não apenas inserir. 

Esclarecimento e acolhimento do cotista 

Debate permanente e mais amplo com toda comunidade acadêmica. INCLUSIVE incluindo as 

terceirizadas. 

Apoio Pedagógico 

Mais apoio ao cotista, docentes mais preparados para atender os cotistas. 

O acesso de alunos cotistas a programas de iniciação cientifica necessita ser melhorado. 

Incentivo a inserção no mercado de trabalho dos alunos cotistas 

Melhor acompanhamento pedagógico após entrada na universidade 

Penso que tem que ter um suporte maior para o pessoal que está entrando, por exemplo eu entrei para 

engenharia por que era meu sonho, mesmo sabendo que não tinha a base que deveria, e sofri muito nos 

primeiros anos, só descobri o curso de matemática basica quando já tinha terminado as disciplinas de 

cálculos. Então acho que divulgar mais, nos dias de matrícula já divulgar cursos, oportunidades e etc 

para os alunos já saberem que existem. 

Permitir maior acesso, juntamente com maior auxílio para que os estudantes possuam mesmas chances 

de conseguir acompanhar aos conteúdos programáticos da universidade, uma vez que as instituições 

públicas não fornecem base suficiente para os estudantes conseguirem acompanhar. 

Uma vez que o estudante cotista é proveniente de escola com ensino precário ou, seria importante 

oferece-lo oportunidade de fazer disciplinas básicas (do EM voltado ao seu curso, e.g., Química, 

Física, ou cursos que ofereçam disciplinas equivalente) para auxilia-lo nas disciplinas. Creio que a 

evasão seria expressivamente diminuída. 

Estou concluindo o meu curso, mas não tive nenhum apoio muito mesmo  quando precisei cancelar 

umas matérias cursadas, o coordenador da época disse que era melhor eu desistir que ele não iria 

cancelar e assim foi. Passei a faltar e acabei reprovando por falta. Foi muito difícil pra mim, não quero 

que outros passem pelo o que eu passei! 

Reforço das materias básicas do ensino médio de acordo com o curso escolhido. Muitos cotistas 

bombam em cálculo por não saberem regras básicas de fatoração e/ou operações matemáticas 
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essenciais, que são triviais para quem vem de colégios particulares. 

De todos amigos estudantes que entram na faculdade por cotas e estudaram escolas públicas sentem 

grande dificuldade com matérias básicas, isso porque sabemos a precariedade da educação pública do 

ensino fundamental, então acompanhamento e aulas extras pra quem se interessar seria de grande 

ajuda ! E pra aqueles que entram por cotas, por renda per capita inferior , deveriam ter prioridade em 

programas como bolsa permanência, não sei o critério pra recebimento dessa bolsa mais vejo muita 

gente recebendo sem realmente precisar . 

Dar suporte a alunos cotistas tentando nivela-los aos demais para que consigam acompanhar suas 

turmas. 

Assistência Estudantil 

Falta informação, deveria existir uma rede a parte só p/ alunos cotistas se integrarem de tudo que eles 

podem usufruir, as coisas que eu consegui foram basicamente no boca a boca, nem sabia que existia a 

maioria 

A informação deveria ser mais clara e focada no público cotista. A burocracia impede que muitos 

alunos tenham acesso à universidade, ou até mesmo a falta de compreensão sobre as políticas de cota 

faz com que muitos percam a oportunidade de fazer parte da UFG ou outros instituições.  

Implementar um portal apenas para as dúvidas dos cotistas ou de interação entre os mesmos poderia 

ser benéfico e facilitador para o processo. 

O acesso dos alunos cotistas a programas de assistência estudantil precisa ser melhorado.  

Dar mais assistência para estudantes de baixa renda. Muitos não conseguem se manter na universidade 

pois tem que trabalhar. 

Gostaria que fosse avaliada a vida de cada um em particular. Pois já vi vários casos de mentiras em 

relação a renda. Deixando pessoas que realmente precisa de auxílio e vaga na Universidade de fora. 

Analisar melhor a situação do cotista incluindo a situação financeira dos parentes de primeiro grau e 

não apenas do cotista 

Acesso aos alunos provenientes de ações afirmativas sobre as modalidades de auxílio que a UFG 

oferece a esses respectivos discentes 

Maior/melhor divulgação dos programas de assistência estudantil, tais como bolsas e serviços 

oferecidos pela universidade (serviço médico, odontológico, psicológico, etc.),   

Poderia ser melhorada a avaliação dos alunos optantes pela cota de negros, já que alguns estudantes 

negros tiveram oportunidades diferentes daquelas que a maioria teve (sendo essa maioria de classe 

média-baixa, como é comprovado na distribuição de classes econômicas do país) 

Empoderamento e permanência do aluno na universidade 

Pessoas que não precisam e utilizam o benefício. 

Acredito que tal problema seja maior responsabilidade do Estado e do acesso à educação. Mas a UFG 

poderá incluir bolsas de permanências para alunos de baixa renda, num valor de, no máximo, 2/3 do 

salário mínimo; matérias opcionais, extras, para a integração de cotistas que sentem dificuldade em 

acompanhar seus colegas por conta da precariedade do ensino público. 

Cadastro de estudantes com baixa renda 

Inclusão do fator racial como requisito obrigatório no acesso e pleito de auxílios estudantis nas mais 

diversas áreas. 

O apoio para os acadêmicos cotistas permanecer na universidade, no sentindo financeiro, informativo, 

e de auxilio e escuta as dificuldades vivenciadas por eles. Além de uma retroalimentação do que tem 

sido realizado para melhorar esta política. 

Os critérios para concessão de cotas e bolsas de ações afirmativas visto que existem alunos de renda 

elevada que conseguem apoio financeiro da universidade no lugar daqueles que realmente necessitam 

Uma outra alternativa é substituir algumas funções administrativas de pouca complexidade por alunos 

em condições vulneráveis de permanência. Em contra partida, esses alunos receberiam por isso. 

Com o grande aumento de alunos usuários de ações afirmativas,a Universidade poderia fazer uma 

pesquisa pra saber se as pessoas que ganham os benefícios realmente precisam deles. Pois muitos 

alunos não conseguem e precisam trabalhar mais de 8 horas diárias para se manter na Universidade e 

isso reduz muito o desempenho deles. 

Penso que se o aluno já comprova possuir baixa renda no início da matrícula, de forma imediata já 

deveria ter seu cadastro incluído nos processos de auxílio permanência... caso de outra cidade nos 
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processos de assistência moradia também. 

Maior divulgação nos programas de permanência que os estudantes têm direito 

Assistência financeira para cotistas 

Ouvir mais os discentes cotistas a fim de atender às suas demandas 

Poderia ser melhorado  a questao da permanência dos alunos ... pois não  basta conseguir a tão  

sonhada vaga na faculdade e  nao ter condições  de se manter  em outra cidade (na maioria dos casos) 

enquanto termina a graduação.   

A fiscalização dos grupos que se auto declaram cotistas. Por exemplo, àqueles que declaram baixa 

renda, pode ser pedido a documentação das pessoas que as pessoas que declaram renda igual ou 

inferior a 1,5 salário. 

Mais assistência estudantil, ações efetivas de combate ao racismo, mais projetos de iniciação científica 

remunerada  onde esses alunos vão ter acesso "privilegiado", pois sao os que menos estão presentes 

nos laboratórios por exemplo, dentre outros espaços onde ocorrem essas atividades,  mais informação 

sobre a assistência estudantil, mais apoio psicologico, o que mais pesa na vida desses estudantes 

muitas vezes é o financeiro, então o que eu vejo é a gente ter que implorar pra procon nos da uma 

bolsa, já vi vários amigos desistindo do curso por não conseguir. 

Disponibilidade de mais auxílio aos de menor capacidade econômica 

Acompanhamento do desempenho e evasão 

Um acompanhamento desses alunos, por conta do ensino médio desfalcado, em matérias 

principalmente de exatas relembrando conceitos básicos. 

Acompanhamento pedagógico em relação à desempenho de todos os alunos cotistas 

Melhor acompanhamento dos alunos que ingressam 

Políticas para evitar evasão 

Não adianta ter cotas pra índio se ele não tem auxílio para estudar.  A Índia que estudava comigo em 

2014. Continua no primeiro ano da graduação, sendo que eu me formo este ano. 

Além da política de cotas, deveria haver atenção aos idosos que estão entrando para a Universidade, 

pois há solidão dessa parcela de estudantes, levando à evasão 

Melhor acompanhamento dos alunos cotistas para acompanhar as matérias. Exemplo: muitos não 

passam nas matérias de cálculo, mas também não frequentam monitorias ou cursos de matemática 

básica ofertado pelo IME. Reprovam várias vezes na mesma matéria. Acho que o aluno que 

reprovasse na matéria deveria ter 1 ou no máximo 2 chances de fazer a matéria novamente. Até 

quando ficar repetindo a mesma matéria? 

Avaliação da Política de Cotas 

Poderia dar oportunidade na entrada para a universidade para quem realmente precisa das cotas, 

deixando todas as reservas de vagas com cotas somente para quem vier acompanhado de baixa 

renda(exceto deficientes), visto que, pode haver pessoas com condições econômicas boa, ocupando a 

vaga de alguém que realmente precisa e se enquadra. 

Uma melhor supervisão da pessoa contemplada e seus requisitos. 

Deve-se aumentar as vagas para estudantes que cursaram o ensino médio completo em escolas 

públicas 

Aumentar a quantidade de vagas 

realização/divulgação de diagnósticos referentes a alunos cotistas. 

Fiscalização e aumento do número de funcionários para uma política eficaz 

O sistema de cotas deveria ser antecipado dentro dos questionários do próprio ENEM. 

A política de cotas poderia ser adequadamente substituída pela ampliação dos programas FIES e 

PROUNI, o que acarretaria uma redução drástica do custo por aluno sem, no entanto, comprometer a 

qualidade da formação, permitindo o atendimento de uma parcela muito maior da população. 

Fiscalizar a qualidade da formação oferecida por instituições privadas de ensino é tarefa muito mais 

simples do que gerir o atual sistema de cotas. O ensino público e gratuito não precisa ser 

necessariamente gerido por instituições públicas, mas tão somente financiado pelo governo, confusão 

frequente no meio acadêmico. Atribuo o repúdio à gestão privada do ensino público a um ranço 

ideológico desnecessário, vez que, em geral, a iniciativa privada prima por uma gestão mais eficiente e 

eficaz do que a pública, como tenho observado ao longo de 18 anos atuando no serviço público 

federal. 
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Melhor avaliação 

Na minha opinião deveria haver um sistema de cotas seja reservando vagas, seja de acréscimo de 

pontuação para pessoas nascidas no estado de Goiás pois é muito comum pessoas que estudaram em  

ótimas escolas de estados com índices de educação mais elevados ingressarem na UFG ocupando 

lugar de um nativo goiano que não teve a mesma educação já que o estado de Goiás passa por uma 

certa crise educacional. 

Melhor fiscalização para evitar possíveis fraudes. 

Melhorar a distribuição de vagas para estudantes cotistas, já que a dificuldade para ingressar na 

universidade é maior. Precisamos de maior representatividade em todas as áreas. 

Exemplificar o que realmente consideram como negros e pardos, para que fique claro o q é esperado e 

alunos não perderem vaga por se autodeclararem de uma raça. 

Acredito que deveriam ter mais cotas, principalmente raciais, por não serem suficientes 

Creio que o problema da Ufg seja o mesmo problema para com todos os alunos em geral! A falta de 

informação que um cotista sofre é a mesma que qualquer um ali dentro,  a cota não influenciou o meu 

convívio,  mas a problemas sim , só que são vivenciados por todos nós! Então não acho que o aluno 

cotista deveria ter coisas diferenciadas, não acho que seja uma boa forma de adaptação,  acho uma 

forma de dividir algo que deveria ser mais unido, ou talvez desprezado (ele entrou com cotas e tal , 

tem que ser tratado diferente,  eu não concordo). 

Que as informações e divigulçao dos resultados obtidos com as cotas fossem mais divulgados e de 

forma mais clara e concisa ,através dos estudos já concluídos! Apresentando fatores positivos a 

inclusão e prosseguimento da política de cotas! 

Não basta somente dar a possibilidade minima de ingressar na faculdade, mas é preciso fazer com que 

o aluno permaneça e forme. Quantos cotistas terminam a graduação? Terminam de forma satisfatória? 

E o que a UFG faz para auxiliar na inserção no mercado de trabalho? 

As cotas tem que ser mas divulgadas divulgado, de preferencia por quem consegui entra utilizando a 

mesma e se formou. 

Uma melhor organização da comissão de autoafirmação de cotas 

A melhoria do método da chamada pública. O/A aluno/a que entra na universidade por cotas da 

chamada pública é um tanto quanto excluído, por acharem que é pior que os/as outros pelo fato de 

adentrar a faculdade "depois do prazo", talvez a chamada pública poderia ser realizada com mais 

rapidez, além da utilização de uma linguagem mais empática, não empregando termos como "vagas 

que sobraram" "se você perdeu a primeira chance, fique de olho na última", enfim, espero ter sido 

claro 

Dar mais transparência, com acesso facilitado no site da ufg. Semestralmente realizar eventos com 

Essa temática para a comunidade acadêmica. 
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APÊNDICE B 
 

Situações de preconceito relatadas por alunos cotistas e não cotistas 

Sala de aula entre alunos 

Por parte de alguns colegas que veem o sistema de costas como um sistema falho e desnecessário. 

Aluna cotista, colega de graduação denegrindo em suas falas negros cotistas. 

Um aluno em sala de aula que é/era contra qualquer tipo de cotas. 

Alunos criticando cotas dizendo que demoraram a conseguir entrar na faculdade porque nos cotistas 

atrapalhamos sendo que os incomodados com cotas disputaram vagas pela ampla concorrência 

Em discussões na sala de aula sobre o assunto e também em algumas situações de formação de grupos 

para realização de atividades 

Colega de sala alegando que cotas raciais são uma forma de racismo e se pessoas negras não deveriam 

ter "privilégios" 

Um colega de turma perguntou à alunos reprovados em uma determinada matéria a seguinte frase: 

"vocês reprovaram na matéria X? Ah, mas você entrou por cota né?" 

Agressão verbal de estudante contra cotista 

Por colegas em sala de aula 

Situações de constrangimento em sala. 

Publicações de alunos em redes sociais, ou em momentos de aula em que ouve comentários 

preconceituosos sobre alunos cotistas. 

Já ouvi algumas pessoas (colegas) de turmas afirmarem que cotistas deveriam receber algum auxilio 

pelas suas condições socioeconômicas e não por cor ou deficiência física. 

Durante uma aula, por parte de alguns alunos 

Sim, alunos discutiam em sala de aula que as cotas mais prejudica do que ajudam, o que não é verdade 

atualmente. 

Ao entrar no curso. Fizeram listas de ampla concorrência e não se importavam com os cotistas. Houve 

também comentários "é mais fácil entrar sendo cotista porque a nota é menor." "Cotistas são menos 

inteligentes". 

Sala de aula por parte dos docentes 

Uma aluna quilombola sofria certo preconceito por ter dificuldades no acompanhamento das matérias. 

Os docentes não davam uma ajuda necessária além da sala de aula pra discente e por fim, a aluna 

abandonou o curso. 

Sou aluna que ingressou por chama pública. Uma professora, em meu primeiro semestre, disse que 

alunos cotistas e de chamada pública são burros e atrapalham o desenvolvimento da universidade em 

rankins. 

Professor de Bioestatística culpando os alunos cotistas pela crise que atingiu as universidades 

De professor prejudicar a minha pessoa pela minha cor e classe social 

Professor, muito arrogante, me disse diretamente que aluno que precisa trabalhar não deveria 

frequentar universidade. 

Um colega de curso entrou com sérias dificuldades em matemática básica e, por isso, sofreu bastante 

com alguns professores no início do curso. 

Constrangimento por parte de um professor ao aluno cotista. 

Um professor de biofisica disse q alunos cotistas fizeram o rendimentocair. Que a prova dele estava 

sendo ridicula de tao fácil, se comparado a 10 anos atrás. Pq os alunos anteriores tinhamum 

desempenho melhor. 

Professor solicitou lista de alunos cotistas x não cotistas para provar que os alunos cotistas são os com 

piores rendimentos na faculdade 

Professor titular em laboratório 

De professor em sala de aula que disse - "universidade não e pra todos " 

Professor se colocando contra a política de cotas e dizendo que causou queda de desempenho da 

universidade 

Professor falando que cotista atrapalha o rendimento da turma 
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Um aluno indígena foi deixado de lado em uma apresentação que a professora achou que ele não seria 

capaz. 

Em sala de aula, um professor já disse que os alunos cotistas atrapalham a universidade porque não 

sabem ler direito ou fazer contas básicas. 

Professor em sala constrangendo os alunos cotistas em sala. 

Professor que ministrava a disciplica de estatistica no meu curso (Psicologia). Ele falava sobre uma 

queda do desempenho a universidade após as ações afirmativas e do despreparo dos alunos cotistas 

Durante as aulas e até conversas de corredor. Há certa resistência na unidade por alguns professores de 

aceitar a inclusão de qual forma seja. 

Professor relacionando mal desempenho dos alunos na disciplina universitária por ter entrado na 

universidade por meio de cotas 

Professor alegar que "O nivel da UFG está decaindo muito depois que passaram a entrar essas pessoas 

de escola publica da periferia, que chegam sem saber nem somar" 

Dentro de sala de aula a aluna entregou a prova e saiu logo em seguida a professora falou assim: gente 

vocês leram o que eu pedi né não é balancete é diário viu... daaaarrr e balançou a prova da menina com 

desdém. 

Professores que dizem que o rendimento dos alunos caíram por causa dos alunos cotistas 

Professor disse que aquele material, uma pessoa sem formação daria conta de realizar. 

Ambiente Universitário 

Em alguma discussão momentânea, com outros alunos, sobre o sistema de cotas adotado pela 

universidade. 

Argumentação aleatoria sobre a "divida historica" que fulano nao tinha que pagar. E que todos são 

iguais, inclusive nas oportunidades. 

Alunos que são contra as políticas de cotas 

Presenciei atos descriminátórios e preconceituosos contra povos os indígenas e uma estudante 

quilombola, mas não contra o programa em si 

Por alunos de graduação e pos-graduaçao no contexto das eleiçoes presidenciais de 2018. 

Debate sobre sobre cotas na universidade. 

Alguns alunos afirmaram que cota era esmola. 

Dúvidas de outros alunos que questionaram quanto a minha autodeclaração de condição como cotista 

Chegada no ambiente universitário, com calouros 

Em debates e nos corredores alguns alunos discriminam outros alunos provenientes das cotas os 

inferiorizando. 

Alunos que não aceitavam a vinda de alunos de outros estados para estudar na UFG, eles diziam que 

os cotitas estavam tirando a vaga de goianos e não cotistas. 

Conversa de Whatsapp 

Escola de engenharia 

Um aluna negra brigando com outro aluno por ele se afirmar negro e discriminando tal colega 

Colegas que acusam os cotistas de prejudicarem a qualidade da Universidade 

Docentes publicamente discordando de cotas 

Alunos que nunca estudaram em escolas publicas e que possuem boas condições de vida, dizerem que 

cotas não é necessário pois é uma questão de "meritocracia" e não de desigualdade. 

Afirmação: "Cotistas tem mais dificuldade Pois são mais burros' 

Presenciei, um aluno cotista sendo apontado na sala de aula 

Alunos falando que o curso tinha baixado a qualidade por culpa dos alunos cotistas e do programa de 

cotas. 

Professores 

RU 

em uma roda de conversa, alguém falou que esse negocio de cotas é pra encher a universidade de 

pobre e burro, que quem deveria entrar mesmo era quem tinha estudado e passado pelo Enem. 

No mês de outubro deste ano um colega cotista foi agredido na Faculdade, por um aluno que disse que 

ele deveria ter vergonha de ser cotista, pois entrou pela porta dos fundos da faculdade. 

Discriminação quanto à inclusão desses alunos em grupos de trabalho. 
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colegas de curso preconceituosos 

Alunos não cotistas que afirmando que cotas deveria ser social e não racial, pois o negro tem a mesma 

competência para ingressar na Universidade que um estudante branco. 

Quanto ao ingresso, principalmente de alunos provenientes de escolas particulares, onde afirmaram 

que estamos roubando o direito igualitário da adesão do ensino superior 

Debates no Centro Acadêmico em razão do favorecimento dos alunos cotistas para programas 

estudantis. 

Durante um torneio de futebol na UFG, fui chamado de preto sujo. 

Na tentativa de "enturmar" com a minha turma do curso 

Alunos 

Alunos com preconceito com um índio pelo sua forma de falar. 

Na Faculdade de Direito, alguns alunos ofenderam um aluno de comunidade quilombola. 

Conversas em que alunos demonstram reprovação à política de cotas. 

Comentários sem embassamento nenhum afirmando que os cotistas teriam mais dificuldade para 

formar 

Não sou cotista mas por ser negra já me perguntaram se eu entrei na faculdade através das cotas. 

Um aluno desmerecendo a aprovação dos cotista pelo fato da nota de corte sem menor. 

Não sou cotista mas por ser negra já me perguntaram se eu entrei na faculdade através das cotas. 

Uma aluna ingressante no primeiro semestre de 2018, comunicou em uma palestra durante a primeira 

semana de aula, que foi vitima de racismo por parte de uma pessoa da coordenação do curso. 

Alunos não cotistas discriminando cotistas em espaço público, com palavras de baixo calão. 

Alunos fazendo comentários preconceituosos sobre cotistas. 

De alunos contra alunos. 

Entre discentes e docentes dentro da sala de aula 

Tanto docente e discente falam que os cotista são incapazes e não poderiam estar nas universidades 

Dentro de sala de aula 

Em sala de aula por parte de docentes e alunos 

Em debates na sala de aula, em determinada disciplina. 

Diariamente nas aulas quando o aluno cotista apresenta uma dúvida supostamente "boba"demais. 

Em conversas e discussões em sala de aula 

Sim, dentro de sala de aula. No decorrer de processos seletivos para bolsas de iniciação científica. 

Divergências em sala de aula 

Discussão em sala de alunos não cotistas se vangloriando por não estarem em tal condição 

Por um docente e por alguns alunos de outros cursos 

Brincadeiras e comentários 

Conversas/discussões entre amigo 

Existe um racismo institucional bem claro na FD, cotistas sofrem constantemente com discriminação 

por parte dos alunos e profs. 

Vi pessoas sendo contra as cotas. 

Preconceitos contra negros e homossexuais. 

Muitas pessoas defendendo que existe gente negra que é inteligente e por isso não precisam de cotas 

pela raça deles. Ou então que ficam dizendo que o desempenho do aluno contista é pior que o do não 

contista. 

Em eventos, discussões em sala de aula e em espaços comuns na universidade. 

Por serem negros 

Achar que acadêmicos cotitas são o motivo das universidades federais terem decaido em nivel de 

pesquisa e varias outras coisas por serem “menos preparados” terem uma “base ruim e deficiente”. 

Pessoas não aceitarem os alunos cotistas, acharem que estão perdendo as vagas. 

Em situações muito tênues, como olhares e conversas em corredores 

Muitos alunos são contra cotas raciais. Já vi muitos casos também de cotistas indígenas que não 

conseguiram se adaptar ou se enturmar. 

Racismo contra uma colega 

Em diversos casos a crença errônea de que os alunos cotistas não são capazes de corresponder às 
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expectativas do curso, de que apresentam rendimento inferiores e por isso não mereceriam terem 

"""tomado""" a vaga de um outro estudante. 

Diversas, em eventos, em sala, no pátio, no RU, fora da universidade. 

Não ter intérprete para os surdos em eventos publicos 

Alunos que não entraram no primeiro curso de escolha por acreditar terem suas vagas roubadas por 

cotistas 

Brincadeiras 

Já ouvi alunos dizerem que cotas não deveriam existir porque cotistas só ocupam vaga 

Tratar a situação como se fosse um favor e desmerecer os cotistas dizendo que era "nivelar por baixo" 

a faculdade, que prejudicariam o desempenho do resto dos alunos. 

Falta de informação, participação dos cotistas. 

Tios meus agiram de forma preconceituosa com um amigo meu dizendo "O seu amigo roubou a vaga 

de alguém" 

Nas redes sociais da universidade 

Em sala de aula houve questionamentos sobre a existência de cotas raciais, que seria um método de 

divisão e não inclusão. 

Piadas de mal gosto, exemplos desnecessários, 

Em conversas informais nos intervalos de aulas 

Em redes sociais 

Momento em que certa pessoa virou para um grupo de cotista e perguntou o porquê de estarem 

naquele lugar (na universidade). 

Seleção para Doutorado, alguém comentou que a aluna que entrou com cotas não deveria ter sido 

considerada nas cotas porque é bonita e “nem é negra” 

Como dizer que sabem quando é cotista pelos padrões de beleza, quando perguntam/afirmam em tom 

pejorativo se o motivo do mal desempenho é por ser cotista. 

Às vezes é possível ouvir algumas pessoas dizendo que os cotistas roubam vagas, que são mais 

"fracos" intelectualmente falando e que se adaptam com maior dificuldade. Discordo. 

Questão de nota em determinada prova. 

Cotista não deveria ter nenhum beneficio já que quer igualdade, coisas do gênero. 

Na minha faculdade (direito) um foto disse que cotista entra pela porta dos fundos e não serve pra 

nada a não ser gastar dinheiro público. Dirigiu-se de forma grosseira e cometeu racismo 

posteriormente. 

Estive presente em várias discussões onde diversos estudantes não concordavam com as políticas de 

cotas. 

Quando alunos cotistas possuíam mais dificuldades no aprendizado que os demais. 

Uma menina se recusou a sentar ao lado de outra dizendo que a outra era filha de empregada 

doméstica 

Em debates. 
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APÊNDICE C   

 
Roteiros de Entrevistas e Questionários 

Setor: Coordenadoria de Ações Afirmativas – CAAF 

Coordenador (a):  

 

Como estão formalizadas as ações afirmativas na Coordenadoria de Ações Afirmativas ? 

Quais os documentos legais? 

 

1-Recepção e Acolhimento  

1-São realizadas atividades para recepcionar e acolher os estudantes cotistas ingressantes?  Se 

sim, quais e de que maneira ocorrem?  

 

2-Apoio Pedagógico  

2- A Coordenadoria de Ações Afirmativas oferece atividades de apoio pedagógico aos 

estudantes cotistas?  Se sim, quais? 

3- A Coordenadoria de Ações Afirmativas em articulação com outros setores desenvolve 

atividades de apoio pedagógico? Se sim, quais? 

 

3-Assistência Estudantil  

4- A coordenadoria de Ações Afirmativas é consultada no momento de destinação do 

orçamento da assistência estudantil?  Se sim, qual o grau de participação no processo de 

tomada de decisão? 

5- Como a coordenadoria de Ações Afirmativas percebe a política de assistência estudantil 

aos estudantes cotistas da UFG? 

 

4-Acompanhamento do Desempenho e evasão 

6- A coordenadoria de Ações Afirmativas realiza acompanhamento dos alunos ingressantes 

pelo sistema de cotas previsto na Lei 12.711/2012, ou somente dos alunos beneficiários do 

Programa UFGInclui?  

7-A Coordenação de Ações Afirmativas realiza acompanhamento da frequência, desempenho 

e evasão de alunos cotistas? Se sim, de que modo? 

8-A Coordenação de Ações Afirmativas possui metas definidas para o atendimento dos alunos 

cotistas?  Se sim, quais?  Como são gerenciadas? 
 

5- Avaliação da política de Cotas 

9- A Coordenadoria de Ações Afirmativas participa da avaliação dos impactos da gestão da 

política de Cotas nos indicadores educacionais da Universidade, com vistas a estabelecer se a 

política deveria sofrer mudanças no seu formato inicial?               

Se sim, Como? 

10-São produzidos e divulgados Relatórios Avaliativos do Programa de Ações Afirmativas?   

Se sim, quais? 

11-Existe uma comissão de acompanhamento e avaliação do Programa de Ações Afirmativas?  

Se Sim, como ela funciona? 

12- Em sua opinião o que pode ser melhorado na gestão da política de cotas da UFG e de que 

modo? 
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Setor: Pró-Reitoria de Graduação 

Pró-Reitor (a):  

 

1-Recepção e Acolhimento  

1-A Pró-Reitoria de Graduação participa ou promove alguma ação para recepcionar e acolher 

os estudantes cotistas ingressantes? Se sim, quais? 

 

2-Apoio Pedagógico  

2-A Pró-Reitoria de Graduação desenvolve alguma ação específica para oferecer apoio 

pedagógico em áreas que os alunos cotistas apresentam mais dificuldades ou que 

historicamente possuem grandes reprovações? Se sim, quais? 

 

3-Assistência Estudantil  

3-Como a Pró-Reitoria de Graduação percebe a política de assistência estudantil aos 

estudantes cotistas da UFG? 

 

4-Acompanhamento do Desempenho e Evasão 

4-A Pró-Reitoria de Graduação realiza acompanhamento da frequência, desempenho e evasão 

de alunos cotistas? Se sim, Como? 

 

5-Avaliação da política de Cotas 

5-A Pró-Reitoria de Graduação participa da avaliação dos impactos da gestão da política de 

Cotas nos indicadores educacionais da Universidade, com vistas a estabelecer se a política 

deveria sofrer mudanças no seu formato inicial? Se sim, Como? 

 

6-Em sua opinião o que pode ser melhorado na gestão da política de cotas da UFG e de que 

modo? 
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Setor: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Pró-Reitor (a):  

 

Pergunta Inicial: A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG possui algum documento 

institucional que contenha metas, ações ou iniciativas para atender especificamente estudantes 

cotistas? 

 

1-Recepção e Acolhimento  

1-A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura participa ou promove alguma ação para recepcionar e 

acolher os estudantes cotistas ingressantes? Se sim, quais? 

 

2-São realizadas na Universidade Federal de Goiás ações de extensão com objetivo de tratar 

da questão da afro-descendência, igualdade racial ou igualdade de gênero?  Se Sim, quais? 

    

2-Apoio Pedagógico  

3- A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura contribui no apoio pedagógico aos estudantes 

cotistas? Se sim, Como? 

 

3-Assistência Estudantil  

4-Como você percebe a política de assistência estudantil aos estudantes cotistas da UFG? 

 

4- Acompanhamento do Desempenho e Evasão 

5-Os alunos cotistas são incentivados á participar de atividades de pesquisa e extensão? Se 

Sim, Como? 

 

5- Avaliação da política de Cotas 

6-A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura participa da avaliação dos impactos da gestão da 

política de Ação Afirmativa nos indicadores educacionais da Universidade, com vistas a 

estabelecer se a política deveria sofrer mudanças no seu formato inicial? Se sim, Como? 

 

7-Em sua opinião o que pode ser melhorado na gestão da política de cotas da UFG e de que 

modo? 
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Setor: Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Pró-Reitor (a):  

Entrevistado (a):  

 

Como estão formalizadas as ações afirmativas na Pós-graduação e na Pró-Reitoria de 

Graduação? Quais os documentos legais? 

 

1-Recepção e Acolhimento  

1-A Pró-Reitoria de Pós-Graduação participa ou promove alguma ação para recepcionar e 

acolher os estudantes cotistas ingressantes? Se sim, quais? 

 

2-Apoio Pedagógico  

2-A Pró-Reitoria de Graduação desenvolve alguma ação específica para oferecer apoio 

pedagógico em áreas que os alunos cotistas apresentam mais dificuldades ou que 

historicamente possuem grandes reprovações? Se sim, quais? 

 

3-Assistência Estudantil  

3-A UFG possui política de assistência estudantil voltada especificamente para os 

ingressantes na pós-graduação pelo sistema de Ações Afirmativas?   Se sim, quais? 

4-Quais são as bolsas e/ou auxílios oferecidos aos alunos da pós-graduação ingressantes pelo 

sistema de Ações Afirmativas? 

 

4- Acompanhamento do Desempenho e evasão  
5-A Pró-Reitoria de Pós-Graduação realiza acompanhamento da frequência, desempenho e 

evasão de alunos cotistas na Pós-Graduação?   Se sim, Como? 

 

5-Avaliação da política de Cotas 

6-A Pró-Reitoria de Pós-Graduação participa da avaliação dos impactos da gestão da política 

de Ação Afirmativa nos indicadores educacionais da Universidade, com vistas a estabelecer 

se a política deveria sofrer mudanças no seu formato inicial?    Se sim, Como?      

7-Em sua opinião o que poderia ser melhorado na gestão da política de cotas da UFG e de que 

modo? 
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Setor: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

Pró-Reitor (a):  

 

1-Recepção e Acolhimento  

1-A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis participa ou promove alguma ação para recepcionar 

e acolher os estudantes cotistas ingressantes? Se sim, quais? 

 

2-Apoio Pedagógico  

2-A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis oferece atividades de apoio pedagógico aos 

estudantes cotistas? Se sim, quais? 

3-A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis em articulação com outros setores desenvolve 

atividades de apoio pedagógico? Se sim, quais? 

 

3-Assistência Estudantil  

4-Quais são as bolsas e/ou auxílios oferecidos aos alunos? 

5-Existe calendário fixo relativo à seleção para os programas de assistência estudantil? Se 

sim, qual? 

6-A Instituição possui política de assistência estudantil voltada especificamente para os 

ingressantes pelo sistema de Ações Afirmativas? Se sim, quais são as ações desenvolvidas? 

7-Quais são os principais critérios utilizados para beneficiários da assistência estudantil? 

8-Após a implantação das ações afirmativas houve mudança no perfil social dos alunos 

atendidos pela assistência estudantil? 

9-Quantos alunos atendidos pela assistência estudantil entraram pelo sistema de cotas? 

10-Como você percebe a política de assistência estudantil aos estudantes cotistas da UFG? 

11-O número de servidores da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é suficiente para atender a 

demanda existente? 

12-Os recursos financeiros são suficientes para atender a demanda por assistência estudantil? 

13-Como ocorre à articulação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis com outros setores da 

Universidade? 

 

4- Acompanhamento do Desempenho e evasão 

14- A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis possui registros dos alunos cotistas atendidos pela 

assistência estudantil?  

 

5-Avaliação da política de Cotas 

15-A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis participa da avaliação dos impactos da gestão da 

política de Cotas nos indicadores educacionais da Universidade, com vistas a estabelecer se a 

política deveria sofrer mudanças no seu formato inicial?  ( ) Não  ( ) Sim, Como? 

16- Em sua opinião o que poderia ser melhorado na gestão da política de cotas da UFG e de 

que modo? 
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Setor: Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

Pró-Reitor (a):  

 

1-Recepção e Acolhimento  

1-Você já foi convidado a participar de alguma ação para recepcionar e acolher os estudantes 

cotistas ingressantes? Se sim, quais? 

 

3-Assistência Estudantil  

2-Como ocorre à destinação do orçamento da Assistência Estudantil? 

 

3-Como você percebe a política de assistência estudantil aos estudantes cotistas da UFG? 

 

4- Acompanhamento do Desempenho e evasão 

4-Como o ocorre o acompanhamento da execução do orçamento da assistência estudantil? 

 

5-Avaliação da política de Cotas 

5-Você já foi convidado a participar da avaliação dos impactos da gestão da política de Ação 

Afirmativa nos indicadores educacionais da Universidade, com vistas a estabelecer se a 

política deveria sofrer mudanças no seu formato inicial?  

 

6- Em sua opinião o que poderia ser melhorado na gestão da política de cotas da UFG e de 

que modo? 
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Servidores Técnico-Administrativos 

 

Função Exercida atualmente: 

 

Formação: 

 

1-Recepção e Acolhimento  

1-Você já foi convidado a participar de alguma ação para recepcionar e acolher os estudantes 

cotistas ingressantes? Se sim, quais? 

 

2-Apoio Pedagógico  

2-Você conhece alguma ação desenvolvida na UFG para oferecer apoio pedagógico em áreas 

que os alunos cotistas apresentam mais dificuldades ou que historicamente possuem grandes 

reprovações? Se sim, quais? 

 

3-Assistência Estudantil  

3-Quais são as bolsas e/ou auxílios oferecidos pela assistência estudantil aos alunos? 

4-Como ocorre à divulgação dos editais da assistência estudantil?  

5-A Instituição possui política de assistência estudantil voltada especificamente para os 

ingressantes pelo sistema de Ações Afirmativas?  

6-Como você percebe a política de assistência estudantil aos estudantes cotistas da UFG? 

 

4- Acompanhamento do Desempenho e evasão 

7-Existe atividade para acompanhamento da frequência, desempenho e evasão de alunos 

cotistas? Se sim, quais? 

 

5-Avaliação da política de Cotas 

8-Você já foi convidado a participar da avaliação dos impactos da gestão da política de Ação 

Afirmativa nos indicadores educacionais da Universidade, com vistas a estabelecer se a 

política deveria sofrer mudanças no seu formato inicial? ( ) Não  ( ) Sim, como? 

 

9- Em sua opinião o que poderia ser melhorado na gestão da política de cotas da UFG e de 

que modo? 
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Docentes 

 

1-Recepção e Acolhimento  

1-Você já foi convidado a participar de alguma ação para recepcionar e acolher os estudantes 

cotistas ingressantes? Se sim, quais? 

 

2-Você já participou de algum curso ou formação sobre as Ações Afirmativas? Se sim, quais? 

 

2-Apoio Pedagógico  

3-Você desenvolve alguma ação específica para oferecer apoio pedagógico em áreas que os 

alunos cotistas apresentam mais dificuldades ou que historicamente possuem grandes 

reprovações? Se sim, quais? 

 

4-Você percebeu se os alunos cotistas possuem mais dificuldades em acompanhar os 

conteúdos ministrados em sala de aula? Se sim, quais? 

 

3-Assistência Estudantil  

5-Como você percebe a política de assistência estudantil aos estudantes cotistas da UFG? 

 

4- Acompanhamento do Desempenho e evasão 

6-É realizado acompanhamento da frequência, desempenho e evasão de alunos cotistas? Se 

sim, como? 

 

5-Avaliação da política de Cotas 

7-Você já foi convidado a participar da avaliação dos impactos da gestão da política de Ação 

Afirmativa nos indicadores educacionais da Universidade, com vistas a estabelecer se a 

política deveria sofrer mudanças no seu formato inicial?    ( ) Não  ( ) Sim, como? 

                

8-Em sua opinião o que poderia ser melhorado na gestão das Ações Afirmativas e de que 

modo? 
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Alunos Cotistas e Não-Cotistas 

 

Optante pelo sistema de Cotas para ingresso no Ensino Superior:  

(  )Sim  (  ) Não  Qual? 

  

Dados Pessoais 

1-Gênero: ( ) Masculino  ( ) Feminino 

2-Como você se considera? 

(  )  Branco 

( ) Preto 

( ) Pardo  

( )Amarelo 

( ) Indígena 

( ) Outros 

 

3-Faixa Etária: 

( ) Até 20 anos 

( ) 21 a 25 anos 

( ) 26 a 30 anos  

( ) Mais de 31 anos 

 

3-Estado Civil: ( ) Solteiro  ( ) Casado  ( ) Viúvo (  ) Outros 

4-Possui Filhos: ( ) Sim  ( ) Não  Quantos?_________. 

5-Ano/Semestre de Ingresso na Universidade: 

6-Curso de graduação:  

  

Formação Escolar 

1-Em que tipo de estabelecimento escolar cursou o Ensino Médio? 

( )Todos os anos em escolas públicas    

( ) Todos os anos em escolas particulares 

( ) Todos os anos em escolas conveniadas   

( ) Maior parte em escolas públicas  

( ) Maior parte em escolas particulares 

( ) Maior parte em escolas conveniadas 

( ) Outros 

 

2- Qual a modalidade de Ensino Médio você concluiu? 

( ) Regular (não profissionalizante) 

( ) Profissional (técnico)  

( ) Supletivo  

 

3-Em que ano você concluiu o Ensino Médio? 

 ( ) Até 2010 

( ) 2010 a 2014  

( ) 2014 a 2017 
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Situação Econômica 

1-Como você se mantém durante a graduação? 

( ) trabalhando  

( ) com recursos da família 

( ) com auxílios estudantis (bolsas) 

( ) Outros 

 

Recebe algum auxílio estudantil Quais auxílios 

2- Você trabalha? 

 ( ) Não   

( ) Sim, até 4 horas diárias   

 ( ) Sim, até 8 horas diárias 

( ) Outra situação. Qual?______________________________. 

 

3-Em relação ao orçamento familiar, qual sua situação atual? 

( ) Depende financeiramente dos pais 

( ) Depende financeiramente de outros parentes 

( ) Independente financeiramente  

( ) Independente financeiramente  e responsável por parte das despesas domésticas 

( ) Independente financeiramente  e responsável por todas as despesas domésticas 

( ) Outra situação. ________________________________. 

 

4-Qual é a renda mensal do seu grupo familiar? 

( ) Um salário mínimo  

( )Dois a três salários mínimos  

( )Quatro a cinco salários mínimos 

( )Seis a sete salários mínimos 

( )Oito a dez salários mínimos  

( )Acima de dez salários mínimos  

 

Condições de Habitação  

1-Você mora na mesma cidade que estuda? ( ) Sim ( ) Não  

2-Como você mora atualmente: 

 ( ) Sozinho, de aluguel  

( ) Sozinho, em residência própria  

( ) Com a própria família em residência própria  

( ) Com a própria família em residência alugada 

( )  Casa do Estudante Universitário 

( ) Em república, pensionato ou pensão 

( ) Outros 

 

 

 



149 
 

Meios de Transporte 

 

1-Meio de transporte utilizado para acesso à Universidade: 

( ) Carro próprio 

( ) Carro da família 

( ) Coletivo ( ônibus municipal ou intermunicipal) 

( ) Moto 

( ) Outros Meios 

 

Você já pensou em abandonar o seu curso de graduação? Se sim, por qual motivo? 

( ) Dificuldade financeira 

( ) Dificuldade de acompanhamento do curso 

( ) Motivos pessoais 

( ) Sentimento de discriminação por ser cotista 

( ) Não identificação com o curso 

( ) Outros 

 

Atribua um grau de dificuldade aos fatores abaixo relacionados: 1-Nenhuma Dificuldade; 2-

Pouca Dificuldade; 3-  Algumas Dificuldades; 4--Muita Dificuldade 

 

1-Recepção e Acolhimento  

( ) Acesso ao ensino superior 

( ) Recepção e acolhimento no momento da chegada à universidade 

( ) Adaptação à universidade 

( ) Sua percepção quanto ao preparo da Universidade para lidar com os estudantes 

provenientes das ações afirmativas 

( ) Acesso aos diversos setores da universidade 

 

2-Apoio Pedagógico  

( )  Acompanhamento dos conteúdos ministrados em sala de aula 

( ) Acesso ao professor em sala de aula para atender dúvidas ou dificuldades 

( ) Acesso a programas de monitoria e apoio pedagógico 

( )Participação em programas de iniciação científica  

( ) Participação em eventos acadêmicos da área de formação ou áreas afins 

( ) Acompanhamento em disciplinas de formação básica de seu curso (como cálculo, álgebra, 

física, química, entre outros). 

 

3-Assistência Estudantil  

( ) Acesso à informações sobre as ações da assistência estudantil da UFG 

( ) Acesso os conteúdos dos editais e processos seletivo de assistência estudantil   

( ) Para custear as despesas e se manter na universidade  

( ) Acesso a programa de apoio à participação em eventos 

( ) Acesso a ações voltadas para o suporte psicológico   

( ) Acesso  para participação em atividades de pesquisa e extensão exclusivos a aluno cotista 
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() Acesso a informações dos alunos atendidos pela assistência estudantil de forma 

sistematizada 

 

4-Acompanhamento do desempenho e evasão 

( ) Obter rendimento satisfatório nas disciplinas do curso de graduação 

( ) Acesso às informações sobre desempenho nas disciplinas  

 

5-Avaliação da política de cotas 

( ) Obter informação sobre a política de cotas da UFG 

Atribua um grau de importância aos fatores abaixo relacionados: 1-Sem Importância; 2-

Pouco Importante; 3-Importante; 4-Muito Importante 

1-Recepção e Acolhimento  

 ( ) Política de cotas para acesso ao ensino superior 

 ( ) Recepção e acolhimento de todos os alunos no momento da chegada à universidade 

 ( ) Semana de recepção aos alunos cotistas, com objetivo de apresentar os programas de 

assistência estudantil. 

 ( ) Preparação da Universidade para lidar com os estudantes provenientes das ações 

afirmativas 

 ( ) Promover ações educativas e conscientização da comunidade acadêmica para o respeito às 

diferenças, combate ao racismo, aos discursos de intolerância e ódio. 

( ) Acesso aos diversos setores das universidades  

 

2-Apoio Pedagógico  

( )Oferecimento de curso ou disciplina extra para facilitar o aprendizado dos conteúdos 

ministrados em sala de aula 

(  )Disponibilidade do professor em sala de aula para atender dúvidas ou dificuldades 

(  ) Programas de monitoria e apoio pedagógico 

(  ) Programas de monitoria e apoio pedagógico específico para os estudantes cotistas 

( )Participação em programas de iniciação científica  

( ) Participação em eventos acadêmicos da área de formação ou áreas afins 

(   ) Disciplina introdutória ou monitoria específica para conteúdos de formação básica do seu 

curso 

( ) Mecanismos de recuperação dos acadêmicos de menor rendimento 

 

3-Assistência Estudantil  

( ) Acesso à informações sobre as ações da assistência estudantil da UFG 

( ) Acesso os conteúdos dos editais e processos seletivo de assistência estudantil   

 ( ) Programa de apoio à participação em eventos 

( ) Apoio para participação em atividades de pesquisa e extensão  

( ) Ações voltadas para o suporte psicológico dos alunos  

( ) Política de assistência estudantil específica aos estudantes cotistas da UFG 

( ) Informações dos alunos atendidos pela assistência estudantil de forma sistematizada 

( ) Apoio para um melhor planejamento financeiro dos auxílios recebidos pelos alunos cotistas 

( ) Elaboração de um programa sistemático de atenção aos estudantes cotistas 
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( ) Formação de uma equipe multidisciplinar para atendimentos aos alunos cotistas 

( ) Elaboração de ações conjuntas entre os setores que atendem os cotistas 

 

4-Acompanhamento do desempenho e evasão 

 ( ) Acesso à informações sobre desempenho nas disciplinas  

( ) Avaliação dos índices de reprovações por nota e ou falta e desistências realizada pela 

universidade para planejamento de ações afirmativas 

( ) Diagnóstico de acompanhamento realizado pela universidade dos graduandos cotistas 

quanto a permanência e desempenho  ou abandono de seus cursos 

 

5-Avaliação da política de ação afirmativa 

( ) Avaliação, reavaliação das políticas de cotas e assistência estudantil. 

( ) Da inclusão de alunos cotistas e não cotistas no processo de avaliação da política de ação afirmativa 

e assistência estudantil da UFG 

( ) Produção, registro e disponibilização transparente de informações sobre o andamento e os 

resultados da política de cotas 

 

Você presenciou vivenciou expressões de discriminação, preconceito, resistências às cotas por 

docentes e/ou alunos. Se sim em qual situação? 

 

Em sua opinião o que poderia ser melhorado na gestão da política de cotas na UFG e de que 

modo? 
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Entrevista Diretor (a) de Unidade Acadêmica 

Entrevistado (a):  

Unidade: 

1-Recepção e Acolhimento  

1- A Unidade Acadêmica realiza alguma ação para recepcionar e acolher os estudantes 

cotistas ingressantes? Se sim, quais? 

2- Os professores e técnicos administrativos realizam alguma ação específica ou participam 

de alguma ação para recepcionar e acolher os estudantes cotistas ingressantes? Se sim, quais? 

4- Existe na Unidade Acadêmica um local ou pessoa responsável para orientar os alunos, 

cotistas ou não cotistas sobre as ações, programas ou atividades realizadas pela Universidade 

Federal de Goiás? 

5-Você já participou de algum curso ou formação sobre as Ações Afirmativas? Se sim, quais? 

 

2-Apoio Pedagógico  

6- A Unidade Acadêmica desenvolve alguma ação específica para oferecer apoio pedagógico 

em áreas que os alunos cotistas apresentam mais dificuldades ou que historicamente possuem 

grandes reprovações? Se sim, quais? 

7- Os professores relatam se os alunos cotistas possuem mais dificuldades em acompanhar os 

conteúdos ministrados em sala de aula? Se sim, quais as dificuldades? 

 

3-Assistência Estudantil  

8-Os estudantes cotistas da unidade acadêmica conseguem acessar a assistência Estudantil da 

UFG? 

9- A Unidade Acadêmica consegue repassar aos alunos informações sobre a assistência 

estudantil da UFG, em relação aos editais abertos, auxílios disponíveis, prazo para inscrição?  

 

4- Acompanhamento do Desempenho e evasão 

10- A Unidade Acadêmica realiza acompanhamento da frequência, desempenho e evasão de 

alunos cotistas? Se sim, como? 

 

5-Avaliação da política de Cotas 

11- A Unidade Acadêmica  participa da avaliação da gestão da política de Cotas, bem como 

do impacto dessa gestão nos indicadores educacionais da Universidade?  

12-Em sua opinião o que poderia ser melhorado na gestão da Política de Cotas da UFG e de 

que maneira? 
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Entrevista Coordenador (a) de Curso de Graduação 

Entrevistado (a):  

Unidade\ Curso: 

 

1-Recepção e Acolhimento  

1- A Coordenação do curso realiza alguma ação para recepcionar e acolher os estudantes 

cotistas ingressantes? Se sim, quais? 

2- Os professores e técnicos administrativos realizam alguma ação específica ou participam 

de alguma ação para recepcionar e acolher os estudantes cotistas ingressantes? Se sim, quais? 

4- Existe na estrutura do curso ou unidade acadêmica, um local ou pessoa responsável para 

orientar os alunos, cotistas ou não cotistas sobre as ações, programas ou atividades realizadas 

pela Universidade Federal de Goiás? 

5-Você já participou de algum curso ou formação sobre as Ações Afirmativas? Se sim, quais? 

 

2-Apoio Pedagógico  

6- A coordenação de curso desenvolve alguma ação específica para oferecer apoio 

pedagógico em áreas que os alunos cotistas apresentam mais dificuldades ou que 

historicamente possuem grandes reprovações? Se sim, quais? 

7- Os professores relatam se os alunos cotistas possuem mais dificuldades em acompanhar os 

conteúdos ministrados em sala de aula? Se sim, quais as dificuldades? 

 

3-Assistência Estudantil  

8-Os estudantes cotistas do curso sob sua coordenação conseguem acessar a assistência 

Estudantil da UFG? 

9- A coordenação do curso consegue repassar aos alunos informações sobre a assistência 

estudantil da UFG, em relação aos editais abertos, auxílios disponíveis, prazo para inscrição?  

 

4- Acompanhamento do Desempenho e evasão 

10- A coordenação do curso realiza acompanhamento da frequência, desempenho e evasão de 

alunos cotistas? Se sim, como? 

 

5-Avaliação da política de Cotas 

11- A coordenação do curso participa da avaliação da gestão da política de Cotas, bem como 

do impacto dessa gestão nos indicadores educacionais da Universidade?  

12-Em sua opinião o que poderia ser melhorado na gestão da Política de Cotas da UFG e de 

que maneira? 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

Entrevista Coordenador (a) de Curso de Pós-Graduação 

Entrevistado (a):  

Unidade\ Curso: 

 

1-Recepção e Acolhimento  

1- A Coordenação do curso realiza alguma ação para recepcionar e acolher os estudantes 

cotistas ingressantes? Se sim, quais, há a participação de professores e técnicos 

administrativos nessas ações? 

2- Existe na estrutura do curso ou unidade acadêmica, um local ou pessoa responsável para 

orientar os alunos, cotistas ou não cotistas sobre as ações, programas ou atividades realizadas 

pela Universidade Federal de Goiás? 

3-Você já participou de algum curso ou formação sobre as Ações Afirmativas? Ou sobre a 

política de cotas da UFG? Se sim, quais? 

 

2-Apoio Pedagógico  

6- A coordenação de curso desenvolve alguma ação específica para oferecer apoio 

pedagógico em áreas que os alunos cotistas apresentam mais dificuldades ou que 

historicamente possuem grandes reprovações? Se sim, quais? 

7- Os professores relatam se os alunos cotistas possuem mais dificuldades em acompanhar os 

conteúdos ministrados em sala de aula? Se sim, quais as dificuldades? 

 

3-Assistência Estudantil  

8-Os estudantes cotistas do curso sob sua coordenação conseguem acessar a assistência 

Estudantil da UFG? 

9- A coordenação do curso consegue repassar aos alunos informações sobre a assistência 

estudantil da UFG, em relação aos editais abertos, auxílios disponíveis, prazo para inscrição?  

 

4- Acompanhamento do Desempenho e evasão 

10- A coordenação do curso realiza acompanhamento da frequência, desempenho e evasão de 

alunos cotistas? Se sim, como? 

 

5-Avaliação da política de Cotas 

11- A coordenação do curso participa da avaliação da gestão da política de Cotas, bem como 

do impacto dessa gestão nos indicadores educacionais da Universidade?  

12-Em sua opinião o que poderia ser melhorado na gestão da Política de Cotas da UFG e de 

que maneira? 
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APÊNDICE D 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“GESTÃO DA POLÍTICA DE COTAS EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO 

SUPERIOR: ESTUDO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS”. Meu nome é Janaina de 

Cássia Magalhães, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é Políticas Públicas: 

Formulação e Gestão. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 

delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre 

a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail 

(janainaufg@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) 

contato(s) telefônico(s): (62)99907-0206. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

1.1 Título: Gestão da Política de Cotas em Instituições Federais de Ensino Superior: Estudo na 

Universidade Federal de Goiás. 

1.2 Justificativa: O aumento do número de alunos optantes pela reserva de vagas, por meio das Ações 

Afirmativas na modalidade de cotas nas Instituições Federais de Ensino Superior após a Lei 

12.711/2012 e os desafios para a gestão dessa política pública torna o estudo relevante para uma 

gestão eficiente dessa política, de forma a garantir além do ingresso, a permanência e conclusão 

dos cursos pelos alunos beneficiários.  

1.3 Objetivos: A pesquisa tem como objetivo geral desenvolver um modelo de avaliação e gestão da 

política de cotas em Instituições federais de Ensino Superior, a partir do caso da Universidade 

Federal de Goiás e como objetivos específicos; Identificar e analisar os desafios para a gestão da 

política de cotas em Instituições Federais de Ensino Superior; Elaborar um modelo de avaliação e 

gestão da política de cotas em Instituições Federais de Ensino Superior; Diagnosticar como tem 

sido desenvolvida a gestão da política de cotas na Universidade Federal de Goiás e propor a partir 

do modelo elaborado mudanças na gestão da política de cotas na Universidade Federal de Goiás. 

1.4 Procedimentos: Serão utilizados como instrumentos de coleta de dados a aplicação de 

questionários e realização de entrevistas com objetivo de diagnosticar as características da gestão 

da política de cotas na UFG. As entrevistas poderão ser registradas por meio de gravações sonoras 

e/ou audiovisuais por isso é necessário caso concorde com os registros assinalar a autorização da 

concessão do uso de sua voz, imagem ou opinião, ao final do termo de “Termo de Consentimento 

da Participação na Pesquisa”. 

1.5 Desconfortos, Riscos e Benefícios: Existe um desconforto e risco mínimo para quem responda o 

questionário ou participe da entrevista. Os benefícios acadêmicos e sociais decorrentes da 

participação na pesquisa serão a contribuição para a melhoria na gestão da política de cotas em 

Instituições Federais de Ensino Superior. 

1.6 Custos da Participação, e Ressarcimento: Para participar deste estudo você não terá nenhum 

custo, nem receberá qualquer vantagem financeira.  

1.7 Garantia do sigilo que assegure a privacidade e o anonimato dos/as participante/s: Os 

pesquisadores irão tratar sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Seu nome ou material 

que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado (a) 

em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 
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1.8 Liberdade de Recusa: Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

1.9  Garantia de Liberdade: Você possui garantia expressa de liberdade de se recusar a responder 

questões que lhes causem desconforto emocional e/ou constrangimento em entrevistas ou 

questionários que forem aplicados na pesquisa. 

1.10  Resultados da Pesquisa: Os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não. 

1.11  Divulgação dos Dados: Os resultados da pesquisa serão submetidos à publicação em Revistas, 

Congressos, Simpósios, como forma de retorno aos participantes e como forma de contribuição à 

gestão das Ações Afirmativas nas Instituições Federais de Ensino Superior. 

1.12  Indenizações por eventuais Danos: Você possui o direito de pleitear indenização (reparação a 

danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da sua participação na pesquisa. 

1.13 Armazenamento em Bancos de Dados Pessoal: Os dados coletados com a pesquisa serão 

armazenados em banco de dados pessoal dos pesquisadores e toda pesquisa a ser feita com os 

dados que foram coletados deve ser autorizada pelo/a participante e também será submetida 

novamente para aprovação do CEP institucional e, quando for o caso, à CONEP. 

Os dados coletados poderão ser utilizados para pesquisas futuras devido à relevância do assunto 

tratado e a extensão dos procedimentos adotados. Os resultados de pesquisas futuras a serem 

realizados com os dados coletados serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não e  

submetidos a publicações. Por isso caso concorde com a guarda do material coletado para uso em 

pesquisas futuras assinale a autorização abaixo. 

 (    ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras 

e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados; 

(    ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras, 

mas não autorizo a guarda do material em banco de dados; 
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1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Consentimento da Participação na Pesquisa 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG.............................CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo intitulado “GESTÃO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS 

DE ENSINO SUPERIOR: ESTUDO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS”. Informo ter 

mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável Janaina de Cássia 

Magalhães sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, 

que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Goiânia,........ de ............................................ de ............... 

 

(     ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa; 

(    ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa. 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

 

 

__________________________________________________________ 
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ANEXO   
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