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RESUMO 
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O objetivo principal desse trabalho foi realizar uma análise sobre a permanência e 

o desempenho da coorte de ingressantes na UFRN em 2014 dividida em dois 

grupos: ingressantes cotistas, ou seja, que utilizaram o mecanismo de reserva de 

vagas a alunos oriundos de escola pública, de baixa renda e autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas segundo Lei nº 12.711 (Lei de Cotas) de 2012; e ingressantes 

não cotistas, que entraram na universidade por meio de ampla concorrência. A fim 

de se testar a hipótese de que não há diferença quanto à permanência e o 

desempenho entre alunos cotistas e não cotistas, utilizou-se uma base de dados 

contendo informações sobre o perfil socioeconômico, a trajetória acadêmica e o 

desempenho de 5.633 ingressantes no Campus Central da UFRN em 2014. As 

informações são provenientes do Observatório da Vida do Estudando Universitário 

(OVEU/COMPERVE) da UFRN.  A fim de se eliminar vieses de seleção, foi utilizado 

o Propensity Score Matching para parear os grupos de cotistas e não cotistas e 

assim estimar o efeito da Lei de Cotas sobre o desempenho e a permanência na 

universidade. Para a consecução dos objetivos propostos, e considerando a divisão 

dos estudantes entre cotistas e não cotistas, realizou-se uma análise sobre o perfil 

sociodemográfico dos ingressantes, uma Análise de Sobrevivência para estimar os 

diferenciais sobre a permanência dos discentes ao longo de cinco anos de 

seguimento, e a aplicação de Testes não-paramétricos para analisar diferenças nos 

escores de desempenho entre os estudantes dos dois grupos. Com relação aos 

principais resultados, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes no desempenho (p-valor = 0,30) e na permanência (p-valor = 0,67) de 

alunos cotistas e não cotistas quando avaliados de forma geral. Todavia, 

considerando a classificação dos cursos em quatro agrupamentos distintos, apenas 

naquele de menores notas de acesso à universidade (Grupo 4) verificou-se 

diferenças estatisticamente significantes na permanência, e com vantagens para 

aqueles que ingressaram via ampla concorrência (p-valor = 0,05). Estes resultados 

confirmam parcialmente a hipótese de que não há diferenças na permanência entre 

cotistas e não cotistas. Com relação ao desempenho, também ao se considerar os 

grupos de cursos, verificou-se diferença estatisticamente significante entre cotistas 

e não cotistas considerando o agrupamento de cursos de maiores notas de acesso 

à universidade (Grupo 1), com média ligeiramente superior no escore de 

desempenho para o grupo dos não cotistas (p-valor = 0,05). Outras características 

que apontaram para diferenças estatisticamente significantes na medida de 

desempenho e maiores para discentes não cotistas foram o ingresso em cursos de 

biomédicas (p-valor = 0,003) e a declaração de que trabalhavam, ao ingressar na 

universidade (p-valor < 0,01). Estes resultados também confirmam parcialmente a 

hipótese de que não há diferenças no desempenho entre cotistas e não cotistas. 

De um modo geral o estudo contribuiu para o campo de estudo ao apontar 

diferenças sociodemográficas bem definidas entre o grupo de ingressantes por Lei 

de Cotas e os ingressantes via ampla concorrência; que a evasão configurou-se 

como um problema relevante para ambos os grupos na coorte analisada, mas que 

naqueles cursos de maior evasão, a origem socioeconômica pareceu fazer mais a 

diferença para a permanência na universidade; que os auxílios para permanência 
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podem ter produzido um efeito importante para a permanência de discentes 

cotistas; e que não se pode afirmar que o desempenho de ingressantes via Lei de 

Cotas é inferior ao de ingressantes via ampla concorrência cotistas para o conjunto 

total de dados; e que análises futuras sobre a inserção no mercado de trabalho de 

alunos cotistas pode fornecer um entendimento mais completo sobre o impacto da 

Lei de Cotas. 

 

Palavras–chave: Demografia da Educação, Ações afirmativas, Lei de Cotas, 
Ensino Superior, UFRN 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work was to analyze the permanence and performance 

of the cohort of freshmen at UFRN in 2014, divided into quota holders, who used 

the vacancy reserve mechanism according to Law No. 12,711 / 12 (Quota Law), 

and not quota holders. To test the hypothesis that there is no difference regarding 

permanence and performance between quota students and non-quota students, a 

database was used containing information from 5,633 new students entering the 

UFRN Central Campus in 2014. The information comes from the OVEU / 

COMPERVE at UFRN. Propensity Score Matching was used to pair groups of quota 

holders and non-quota holders. In order to achieve the proposed objectives, and 

considering the division of students between quota students and non-quota 

students, an analysis was made on the sociodemographic profile of the freshmen, 

Survival Analysis to estimate the differentials on the permanence of students over 

five years, and Non-parametric test to analyze differences in performance between 

students in both groups. With regard to the main results, no statistically significant 

differences were found in the performance (p-value = 0.30) and permanence (p-

value = 0.67) of quota and non-quota participants when evaluated in general. 

However, considering the classification of the courses in four different groups, only 

the one with the highest dropout level (Group 4) showed statistically significant 

differences in permanence between quota and non-quota students, with advantages 

for the latter (p-value = 0, 05). These results partially confirm the hypothesis that 

there are no differences in permanence between quota holders and non-quota 

holders. As for performance, there was a statistically significant difference between 

quota students and non-quota students considering the grouping of courses with 

greater competition and social prestige (Group 1), with a slightly higher average in 

the performance score for the group of non-quota students (p-value = 0.05). Other 

characteristics that pointed to statistically significant differences in the measure of 

performance, and greater for non-quota students, were the entry into biomedical 

courses (p-value = 0.003) and the statement that they worked when entering 

university (p-value <0 , 01). These results also partially confirm the hypothesis that 

there are no differences in performance between quota holders and non-quota 

holders. In general, the study contributes to the area by pointing out well-defined 
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sociodemographic differences between quota and non-quota students; that evasion 

was configured as a relevant problem for the entire analyzed cohort, but that in those 

courses of greater evasion, the socioeconomic origin made the most difference for 

permanence; that aid for permanence may have contributed decisively to the 

permanence of quota students; and that it cannot be said that the performance of 

quota students is lower than that of quota students at least for the total data set. 

 

 

Keywords: Demography of education, Affirmative Actions, Quota Law, Higher 
education, UFRN.
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil vivencia um processo de transição demográfica em razão do 

declínio da mortalidade, iniciado em 1940, e do declínio da fecundidade, desde 

meados da década de 1960 (PRATA, 1992; VASCONCELOS, 2012). A fase mais 

aguda desse processo de envelhecimento populacional está prevista para 

acontecer a partir de 2030, quando a razão de dependência de idosos (razão entre 

a população de 60 anos ou mais e a população economicamente ativa) será 

dominante. Porém, antes que essa fase se estabeleça, o país experimenta o 

chamado bônus demográfico, caracterizado por uma população de crianças em 

redução, a de idosos em ritmo de crescimento ainda lento, e por uma população 

em idade de trabalhar em ponto ótimo em termos de contingente (NOTESTEIN, 

1945; COALE, 1979; PAIVA; WAJNMAN, 2005; WONG ; CARVALHO, 2006; 

ALVES, 2008; BRITO, 2008; VASCONCELOS; GOMES, 2012). 

Antes que essa janela de oportunidade se feche, ou seja, que o tamanho da 

população de produtores comece a se reduzir e o de dependentes idosos cresça 

de maneira substancial, os governos podem aproveitar esse bônus por meio da 

promoção de políticas públicas voltadas para o grupo populacional que ingressará 

no mercado de trabalho, tais como aquelas direcionadas a maiores investimentos 

em educação, e que contribuirá para uma maior inserção e produtividade no 

mercado de trabalho (BLOOM et al., 2003; PAIVA; WAJNMAN, 2005; CARVALHO; 

RODRÍGUEZ–WONG, 2008). Nesse contexto, investimentos para o ingresso da 

população jovem e em idade produtiva no Ensino Superior se justificam, além de 

contribuir para reduzir a expressiva desigualdade social de oportunidades entre 

jovens de diferentes classes sociais (HENRIQUES, 2001; PAIXÃO, 2008). 

No Brasil são identificadas diferentes oportunidades de acesso à educação 

e ao mercado de trabalho, sobretudo, entre grupos de raça/cor. Segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018, no Brasil, em torno 

de 25% da população entre 18 a 24 anos frequentavam a educação superior ou 

havia concluído esse nível de ensino (IBGE, 2018). Ao observar as diferenças em 

grupos de raça/cor percebe-se que, enquanto 36,1% das pessoas autodeclaradas 
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brancas tiveram acesso ao Ensino Superior, apenas 18,3% dos autodeclarados 

pretos, pardos ou indígenas nessa mesma faixa etária frequentavam a educação 

superior ou havia concluído esse nível. Da mesma forma, disparidades são 

identificadas a outros grupos de vulnerabilidade econômica e social. Nesse sentido, 

é necessário que haja políticas que incentivem a educação e promovam a 

igualdade de oportunidades entre esses grupos. 

Conforme o filósofo grego Aristóteles, o princípio da igualdade consiste em 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Portanto, se duas 

pessoas vivem em situações desiguais e forem concorrer nas mesmas condições, 

certamente a desigualdade será perpetuada (BASTOS, 1978). Nesse contexto, em 

meio às desigualdades sociais e raciais identificadas no acesso à educação e ao 

mercado de trabalho foram desenvolvidas em diversas partes do mundo políticas 

de ações afirmativas a fim de garantir aos menos favorecidos acesso a esses 

serviços. Segundo Silva Filho (2013), as ações afirmativas não são destinadas 

especificamente para minorias, mas para maiorias que são, historicamente 

discriminadas e excluídas das atividades econômicas e políticas do país, como é o 

caso dos negros no Brasil. Segundo o Censo Demográfico 2010, pretos, pardos e 

indígenas representavam 51,6% de toda a população brasileira e, mesmo sendo 

maioria, ocupavam uma minoria de espaços considerados de maior prestígio social 

(IBGE, 2010). 

Desde o início do século XXI, têm-se implementado ações afirmativas em 

prol do acesso à Educação Superior para grupos sociais que, ao longo da história 

da educação brasileira, tiveram menos oportunidades de acesso a esse nível de 

ensino. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade 

Estadual do Norte Fluminense (UENF) foram as primeiras universidades no Brasil 

a aderirem ao sistema de cotas raciais, em 2003, por meio da Lei nº. 3.708/2001, 

aprovada em 2001. Já a Universidade de Brasília (UnB) foi a primeira federal a 

adotar as cotas raciais, em junho de 2004 (SILVA NETO, 2011; SILVA FILHO, 

2013). Posteriormente, o número de universidades com alguma política de ação 

afirmativa segundo critérios sociais e de raça/cor cresceu significativamente e já 

representa a maioria entre as universidades federais (FERES JÚNIOR; DAFLON, 

2014; EURÍSTENES; CAMPOS; FERES JÚNIOR, 2015). 
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Entre as medidas implementadas, a mais recente é a denominada Lei de 

Cotas. Criada com o objetivo de ser uma das principais ferramentas de ampliação 

das oportunidades sociais e educacionais no Brasil, a Lei nº 12.711 foi sancionada 

em 29 de agosto de 2012, a fim de assegurar mudanças significativas na 

democratização do acesso ao Ensino Superior e na redução da desigualdade social 

no país (INEP, 2012). A implementação ocorreu de forma progressiva, com a 

reserva de 12,5% das vagas no primeiro ano, e ao longo de quatro anos, atingindo 

sua meta em 2016: a reserva de 50% das vagas voltadas para estudantes que 

cursaram o Ensino Médio integralmente na rede pública, oriundos de famílias de 

baixa renda e autodeclarados pretos, pardos e indígenas (INEP, 2016). 

Embora sejam políticas recentes, seus impactos já podem ser percebidos. O 

número de estudantes pretos, pardos e indígenas que ingressaram nas 

universidades federais e estaduais por meio de reserva de vagas cresceu de 7.889, 

em 2009, para 266.302 novas matrículas em 2016 (OLIVEIRA et al., 2019). Diante 

disso, percebe-se uma nova realidade no Ensino Superior brasileiro. A inclusão de 

estudantes que até então não tinham acesso a esse nível de ensino pode causar 

impactos tanto na vida dos ingressantes quanto na universidade. Portanto, torna-

se essencial o acompanhamento desses indivíduos no ambiente universitário, visto 

que, mais do que serem inseridos, é importante que eles permaneçam, tenham 

bom desempenho e concluam seus cursos.  

Assim, este trabalho teve o objetivo de realizar uma análise da permanência 

e do desempenho em uma coorte de ingressantes no Ensino Superior após a 

implantação da Lei de Cotas. Definiu-se como população alvo a coorte 2014 de 

alunos ingressantes na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – 

Campus Central. Os campi localizados fora da capital do Rio Grande do Norte não 

foram analisados por utilizarem também outras políticas de ações afirmativas para 

acesso à universidade, como o argumento de inclusão regional. 

Embora a Lei de Cotas seja uma política aplicada em todas as universidades 

federais do Brasil, o estudo teve a UFRN como objeto por ser essa uma das 

primeiras universidades federais do país a empregarem ações afirmativas para 

acesso, por meio do argumento de inclusão implantado em 2006. Além disso, a 

universidade foi beneficiada por políticas de permanência e pelo Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), 
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que contribuiu para a expansão nos números de vagas e cursos ofertados (SILVA; 

CASTRO, 2015). O ano de 2014 foi selecionado por ser o primeiro em que a Lei de 

Cotas foi utilizada para acesso à UFRN, tendo sido destinadas 37,5% das vagas 

para alunos oriundos de escolas públicas. A pergunta norteadora desta dissertação 

foi: quais os impactos da política de cotas sociais e raciais no desempenho e na 

permanência de uma coorte de alunos ingressantes na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte? 

A principal hipótese do estudo é que os ingressantes por meio da Lei de 

Cotas permaneceram na universidade tal como aqueles que ingressaram via ampla 

concorrência, e ambos os grupos com rendimento similar. Foram propostos os 

seguintes objetivos específicos: 

1) Verificar se há diferenciais no desempenho entre alunos cotistas e não 

cotistas na coorte de ingressantes na UFRN no ano de 2014; 

2) Verificar se há diferenciais na permanência entre alunos cotistas e não 

cotistas na coorte de ingressantes na UFRN no ano de 2014; 

3) Verificar se há diferenciais no desempenho e na permanência entre alunos 

cotistas e não cotistas na coorte de ingressantes na UFRN, no ano de 2014, 

segundo áreas/cursos; 

4) Identificar características socioeconômicas que afetam o desempenho e a 

permanência de alunos cotistas e não cotistas na coorte de ingressantes na 

UFRN, no ano de 2014. 

Por fim, esta dissertação subdivide-se em quatro capítulos, além desta 

introdução. No Capítulo 2, discute-se a transição demográfica e as desigualdades 

no acesso ao Ensino Superior. No Capítulo 3 é apresentada a base de dados e a 

metodologia proposta para o alcance dos objetivos propostos neste trabalho. No 

Capítulo 4, expõem-se os resultados e a discussão. E, por fim, no Capítulo 5, 

apresentam-se as principais conclusões. 



 

 

23 

2 TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E DESIGUALDADES NO 
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

Este capítulo se subdivide em três partes. A primeira delas apresenta uma breve 

revisão bibliográfica da transição demográfica destacando suas diferenças sociais 

e raciais e seus impactos para a educação brasileira. Já a segunda, versa sobre as 

principais discussões que impulsionaram o surgimento de políticas de ações 

afirmativas no contexto brasileiro. Por fim, a terceira aborda as políticas recentes 

de ampliação do número de universidades na Região Nordeste e as políticas 

específicas de acesso à UFRN. 

2.1 Desigualdades raciais na transição demográfica brasileira 

O Brasil passa por um processo de transição demográfica que tem ocorrido 

em ritmos diferenciados tanto entre regiões quanto entre grupos sociais e dentro 

de um mesmo país (PAIVA; WAJNMAN, 2005; BRITO, 2007; CARVALHO; 

RODRÍGUEZ–WONG, 2008; GRAGNOLATI; 2011). 

A queda da fecundidade mostra-se como principal componente no processo 

de mudança na estrutura etária, que acarreta na transição demográfica 

experimentada pela população brasileira nos últimos anos, resultando no 

envelhecimento da população. A Taxa de Fecundidade Total (TFT) é um importante 

indicador para analisar se uma determinada população vai crescer, diminuir ou ficar 

do mesmo tamanho. Para que a reposição populacional seja assegurada, a taxa de 

fecundidade não pode ser inferior a 2,1 filhos por mulher, pois as duas crianças 

substituem os pais e a fração 0,1 é necessária para compensar os indivíduos que 

morrem antes de atingir a idade reprodutiva. Em 2010, a TFT mundial correspondia 

a 2,45, filhos por mulher com grande disparidade entre os países. Enquanto o Brasil 

apresentava taxa correspondente a cerca de dois filhos por mulher, países mais 

desenvolvidos, como Portugal, registrava taxa igual a 1,32 e países menos 

desenvolvidos, como a Nigéria, apresentava taxa igual a 5,84. 
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No entanto, devido às grandes desigualdades identificadas no Brasil, vários 

cenários de fecundidade são identificados entre grupos raciais, por exemplo. A 

Tabela 1 apresenta a Taxa de Fecundidade Total para a população brasileira negra 

e para a população brasileira branca, em 2000 e 2010. Nota-se que no ano de 2000 

a população negra brasileira ainda registrava fecundidade suficiente para que a 

reposição da população fosse assegurada. Por outro lado, a população branca já 

apresentava fecundidade insuficiente para assegurar a reposição populacional. 

Tabela 1 – Taxa de Fecundidade Total da população negra e branca – Brasil, 
2000 e 2010 

População 
Ano 

2000 2010 

Negra 2,76 2,09 

Branca 2,05 1,63 

Fonte: Censos Demográficos, 2000 e 2010. 

A Figura 1 apresenta a pirâmide etária da população negra e da população 

branca nos anos de 2000 e 2010, com base nos Censos Demográfico. Nota-se que 

a base da pirâmide sofre um estreitamento significativo durante o período, atingindo 

proporções inferiores quando comparada ao período anterior (FIG.1).  

Figura 1 – Distribuição etária da população negra e branca por sexo – Brasil, 
em 2000 e 2010 

   

Fonte: Censos Demográficos, 2000 e 2010. 
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Paralelamente ao estreitamento da base, percebe-se um crescimento 

expressivo onde está concentrada a população adulta, na área central da pirâmide. 

Essa população, que varia de 15 a 64 anos, concentra principalmente pessoas 

economicamente ativas. Por fim, percebe-se o incremento da população no topo 

da pirâmide, representado pela população idosa. 

A Figura 2 apresenta a razão de dependência total da população negra e 

branca, nos anos censitários de 2000 e 2010. A Razão de Dependência (RD) é 

definida pela relação entre a população economicamente dependente (menores de 

15 anos e, pessoas com 65 anos ou mais) pela população em idade potencialmente 

produtiva (entre 15 e 64 anos de idade). Nota-se um decaimento na razão de 

dependência total entre os anos de 2000 e 2010, isso indica a queda da população 

de dependentes, sobretudo de jovens, e para ambos os grupos de raça/cor. No 

entanto, nota-se para a população negra uma razão de dependência levemente 

superior em relação à população autodeclarada branca. 

Figura 2 – Razão de dependência da população negra e branca – Brasil, 2000 
e 2010 

  

Fonte: Censos Demográficos, 2000 e 2010. 

Diante dessas mudanças na estrutura etária da população, o momento 

mostra-se próspero para o investimento em políticas públicas, visando a mitigação 

de velhos problemas sociais e econômicos e que podem se agravar em um cenário 

não muito distante de redução da população economicamente ativa e aumento 

considerável da população idosa. Nesse contexto, torna-se essencial no presente 

investir na população de jovens vulneráveis economicamente. Caso contrário, o 
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Brasil estará reproduzindo suas velhas estruturas de desigualdade e penalizando 

as gerações futuras (BRITO, 2007).  

Referindo-se ao contexto brasileiro, além de apresentar estrutura etária mais 

jovem em comparação a outros grupos de raça/cor, a população negra apresenta 

indicadores educacionais e de saúde desfavoráveis. Tratando-se de indicadores 

educacionais, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 

em 2018, cerca de 4% das pessoas de 15 anos ou mais de cor branca eram 

analfabetas, percentual que se eleva para 9,1% entre pessoas de cor preta ou 

parda. No que se refere à proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade que 

finalizaram a educação básica obrigatória, observou-se que 47,4% de pessoas 

concluíram no mínimo o ensino médio no Brasil. No entanto, são identificadas 

disparidades entre os grupos de raça/cor: 55,8% das pessoas de cor branca haviam 

completado, no mínimo, o ciclo básico educacional, já entre as pessoas de cor preta 

ou parda esse percentual foi de 40,3%. 

No que se refere ao ensino superior, é observado nos dados da PNAD 

Contínua 2018 que por consequência do atraso e evasão escolar presenciado tanto 

no ensino fundamental quanto no ensino médio, muitos jovens entre 18 e 24 anos 

já não frequentam mais a escola e alguns ainda frequentam as etapas da educação 

básica obrigatória. Essas disparidades são identificadas principalmente entre 

grupos de raça/cor. Em 2018, a taxa de escolarização das pessoas de 18 a 24 

anos, independentemente do curso frequentado, foi de 38,8% para brancos e 

28,9% para autodeclarados pretos e pardos, uma diferença de aproximadamente 

10% entre os grupos. Por sua vez, ao analisar, para esses jovens, a proporção que 

frequenta cursos da educação superior ou haviam completado esse nível, 

observaram-se taxas iguais a 36,1% e 18,3% para a população branca e negra, 

respectivamente.  

Além disso, entre os estudantes de 18 a 24 anos, 8,2% dos brancos estavam 

atrasados, frequentando algum curso da educação básica, e, quanto aos pretos ou 

pardos, esse percentual corresponde a 12,8%, resultados apresentados na Tabela 

2. Em termos do Plano Nacional de Educação (Lei n. 13.005, de 25.06.2014), é 

estabelecido que a taxa de frequência escolar líquida ao ensino superior para 

população de 18 a 24 anos seja elevada para 33%. Em 2018, houve melhora deste 

indicador quando comparado a 2017, mas as heterogeneidades entre grupos de 
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pessoas e entre as regiões ainda são significativas. Ao observar os diferenciais em 

grupos de raça/cor nota-se que a meta já foi alcançada pelas pessoas de raça/cor 

branca (36,1%), mas apenas 18,3% das pessoas pretas ou pardas nesta faixa 

etária frequentavam a educação superior ou haviam concluído esse nível. Nesse 

sentido, para que a meta estabelecida pela PNE seja alcançada, são necessárias 

políticas que incentivem a educação, seja reduzindo o atraso e a evasão do ensino 

médio para que mais pessoas se tornem aptas a ingressar no ensino superior, seja 

melhorando o acesso no ensino superior. 

Tabela 2 – Indicadores educacionais de pessoas de 18 a 24 anos de idade, 
segundo raça/cor – Brasil, 2018 

Indicadores de educação 
Raça/cor 

Brancos Negros 

Taxa de escolarização 38,8% 28,9% 

Taxa ajustada de frequência escolar líquida ao ensino superior 36,1% 18,3% 

Atraso escolar dos estudantes 8,2% 12,8% 

Não frequência à escola 61,2% 71,1% 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018. 

 

A diferença no nível de escolaridade se reflete também na renda, em que se 

verificou que enquanto uma pessoa autodeclarada branca teve rendimento médio 

de R$ 2.615,00 em 2017, uma autodeclarada preta ou parda recebeu R$ 1.516,00 

ou seja, um profissional autodeclarado branco recebeu, em média, 72,5% a mais 

do que um autodeclarado preto ou pardo em 2017. Diante das discrepâncias 

apresentadas nos indicadores educacionais entre a população autodeclarada 

branca, preta e parda, por consequência, essas diferenças podem ser encontradas 

também nos indicadores de violência. 

O Atlas da Violência 2019 aborda de forma detalhada essas desigualdades 

nos indicadores de violência letal no Brasil. Em 2017, 75,5% das vítimas de 

homicídios foram indivíduos negros, sendo que a taxa de homicídios por 100 mil 

negros foi de 43,1, por outro lado a taxa de brancos foi de 16,0. Desse modo, 

constata-se que entre as vítimas por homicídios, aqueles classificados como 

pretos/pardos predominam e de maneira marcante. A Figura 3 apresenta o agravo 

na desigualdade de letalidade racial no Brasil. Analisando apenas a variação em 
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2017 em relação a 2016, enquanto a taxa de homicídios de brancos apresentou 

relativa estabilidade, com redução de 0,3%, a de negros cresceu 7,2%. 

Figura 3 – Taxas de homicídios de negros e de brancos a cada 100 mil 
habitantes – Brasil, 2000 a 2017 

 

Fonte: IPEA, 2019. 

 
Com base nos indicadores analisados, constata-se que quando comparada 

com a população branca, a população negra apresenta estrutura etária mais jovem, 

tem mais filhos, tem piores indicadores educacionais e está mais exposta à 

mortalidade por causas externas, como homicídios.  

Em meio a esse cenário de desigualdade, Becker (1993) defende que a partir 

do momento em que ocorre investimento em educação seja no nível médio ou 

superior, há melhorias em rendimentos, níveis culturais e outros benefícios não 

monetários. Assim, o nível de capital humano de uma população pode influenciar o 

sistema econômico tanto de forma individual quanto coletiva. Da mesma forma, 

Schultz (1964) afirma que a educação é a melhor forma de se investir em capital 

humano. Portanto, a educação universal é vista como o meio para se alcançar a 

igualdade de oportunidades. 

Nesse contexto, a próxima seção abordará o surgimento de políticas de 

ações afirmativas e a inserção no Ensino Superior. Essas medidas podem ser 

vistas como medidas que amenizem essas disparidades nos indicadores sociais e 

raciais no Brasil. 
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2.2 O surgimento de demandas por ações afirmativas 

No que corresponde à educação, o Brasil registra grandes diferenciais 

históricos quanto ao acesso, nos diversos níveis de ensino, por diferentes faixas 

etárias, classes sociais e dimensão racial (CARVALHO; WALTENBERG, 2015; 

LIMA; PRATES, 2015). Ao se observar as transições educacionais ao longo da 

carreira escolar, é na transição para o ensino superior que são verificadas maiores 

desigualdades (REIS, 2007). Com a intenção de superar esse quadro, as últimas 

décadas no Brasil foram marcadas pela implementação de políticas públicas 

visando a garantia do direito universal de acesso ao nível superior de ensino, como 

o PROUNI, REUNI e a Lei de Cotas. Essas ações estão mudando o perfil dos 

universitários, uma vez que estão chegando um número cada vez maior de pessoas 

socialmente desprivilegiadas no Ensino Superior (TREVISOL; NIEROTKA, 2016). 

O termo “ações afirmativas” foi criado em 1961 pelo presidente norte–

americano John Fitzgerald Kennedy. Ele pode ser definido de distintas maneiras 

pelo mundo, já que sua definição está condicionada às experiências de cada país. 

De modo geral, as ações afirmativas são vistas como medidas que têm como 

objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosa ou de gênero, 

aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à 

educação, saúde, emprego, bens materiais, redes de proteção social e/ou no 

reconhecimento cultural (GEMMA, 2013; KENNEDY, 2015). O primeiro caso de 

ação afirmativa foi registrado na Índia no ano de 1950. Assim como no Brasil, 

naquele país os grupos beneficiados pela ação afirmativa representavam a maior 

parte da população. 

No Brasil, apesar dos grandes movimentos promovidos pelos movimentos 

negros em meados da década de 1990, as políticas de ação afirmativa adquiriram 

maior visibilidade após a realização da III Conferência Mundial contra o Racismo, 

a Discriminação Racial, a Xenofobia e formas correlatas de Intolerância promovida 

pela ONU, em 2001, na cidade de Durban, na África do Sul. Na ocasião, foi 

apresentado um documento em defesa da adoção de medidas afirmativas para as 

pessoas negras no contexto da educação e do mercado de trabalho. Segundo 

Santos (2005), neste período tomaram maior proporção os debates sobre a 

implantação de cotas raciais nas universidades públicas do país. 
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Após isso, originou-se a Lei nº 3.708 que estabelecia a cota mínima de 40% 

para populações negras e pardas e 50% para candidatos oriundos de escolas 

públicas no preenchimento de vagas dos cursos de graduação da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF). Partindo da implantação nas universidades do Rio de Janeiro, 

diversas outras instituições de ensino iniciaram a adoção de políticas de ações 

afirmativas. Entretanto, algumas instituições de ensino superior adotaram uma 

política de bônus na adição de pontos ou percentuais nas notas dos alunos negros 

e oriundos de escolas públicas, como é o caso da: UNICAMP, UFF, FATEC, UFRN, 

UFPE e USP (OLIVEIRA, 2009). 

A Figura 4 apresenta o quantitativo de ingressantes negros e indígenas em 

universidades federais e estaduais por meio de reserva de vagas, entre 2009 e 

2016. Observa-se que, apesar de se identificar um crescimento ao longo dos anos, 

no período em que a Lei de Cotas foi aplicada esse crescimento foi bem mais 

expressivo, subindo 398% entre 2013 e 2016. 

Figura 4 – Ingresso de estudantes negros e indígenas em Universidade 
Federais e Estaduais por meio de reserva de vagas – Brasil, 2009 a 2016 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira, Gomes e Lima (2019). 

No entanto, o surgimento dessas medidas que buscam reduzir as diferenças 

no acesso à educação é discutido em todo o mundo. Diante disso, torna-se 

necessário o monitoramento dessas políticas para que sejam avaliadas quanto aos 
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seus impactos para a população e para a universidade. Nesta pesquisa, foi 

considerado como objeto de estudo especificamente a Lei de Cotas no Ensino 

Superior. Embora sejam medidas recentes, as cotas para a Educação Superior 

geram grandes disputas uma vez que impactam um nível da educação que tem 

garantido a mobilidade social de classes menos favorecidas na sociedade brasileira 

(BATISTA, 2018). Dentre as discussões sobre cotas sociais e raciais no Brasil, 

muitos opositores defendem o argumento que isso fará com que reduza a qualidade 

do ensino superior. 

2.3 Ações afirmativas no Ensino Superior: o caso da UFRN 

Segundo o Censo Demográfico 2010 o estado do Rio Grande do Norte tinha 

população estimada em 3,4 milhões de habitantes, distribuídos em 167 municípios. 

De acordo com levantamento realizado pelo Mapa do Ensino Superior, em 2014 o 

estado concentrava 28 instituições de ensino superior: três federais (Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN e Universidade Federal Rural do 

Semiárido – UFERSA), duas estaduais (Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN e Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy – IFESP) e 23 

privadas. Em 2014, na rede privada houve uma queda de 1,3% nas matrículas, 

atingindo a marca de 62,3 mil, contra 63,1 mil em 2013. Na rede pública o índice 

teve um crescimento de 1%, totalizando 48,2 mil matrículas em 2014 contra 47,8 

mil no ano anterior. 

Criada em 1958 e oriunda da Universidade do Rio Grande do Norte, a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte é o principal centro universitário do 

estado. Essa instituição possui cinco campi: Natal (Campus Central, onde está 

concentrada toda sua estrutura administrativa), Macaíba (Escola Agrícola de 

Jundiaí), Santa Cruz (Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi), Caicó e Currais 

Novos (ambos vinculados ao Centro de Ensino Superior do Seridó) (FIG. 5). 
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Figura 5 – Campi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

 

Fonte: Dados abertos da UFRN, 2019. 

Na UFRN, a discussão sobre ações afirmativas iniciou-se em 2003, com a 

criação de uma comissão a fim de estudar a implementação de ações para ampliar 

o acesso de alunos da rede pública aos cursos oferecidos na universidade. Além 

disso, o grupo buscava discutir a implementação de medidas de permanência 

destes alunos na instituição. Com isso, em 2004 foi publicado o relatório “Política 

de acesso à UFRN: estudo e proposições”, traçou o perfil do aluno ingressante na 

UFRN em 2004, quando ainda não eram adotadas políticas de ação afirmativa para 

acesso aos cursos.  

Antes da Lei das Cotas, a UFRN utilizava um modelo de inclusão para 

acesso à universidade: o Argumento de Inclusão (AI). O AI foi implantado em 2006 

e visava aumentar as possibilidades de acesso e a inclusão de alunos de escola 

pública à universidade pública. Nos primeiros anos de aplicação, o Argumento de 

Inclusão era calculado com base nos dados da demanda e do desempenho dos 

candidatos da rede pública, sendo definidos por grupos de cursos. Até o vestibular 

de 2009, o bônus variava de percentual, sendo sempre maior nos cursos em que 

ingressavam menos alunos da rede pública, no percentual de zero a 7%. No 

entanto, a partir do vestibular de 2010, o bônus foi padronizado em 10% para todos 

os cursos. A última edição do tradicional vestibular foi realizada em 2012, com 

ingresso em 2013, em que metade das vagas foram preenchidas via vestibular e a 

outra parte definida pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU). O SISU utiliza a 

nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso, no qual 
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os critérios de desempenhos foram mantidos, e, mesmo com a mudança na forma 

de ingresso na UFRN, os candidatos têm que atingir o ponto de corte mínimo de 

450 pontos para garantir a aprovação. 

2.4 Discussões sobre ações afirmativas nas universidades brasileiras 

Estudos sobre cotas e desempenho acadêmico foram realizados por Peixoto 

et al. (2016) constatando que a desigualdade no Brasil abrange o âmbito 

econômico, social e, principalmente, o da educação e das oportunidades. Os 

autores defendem que é preciso considerar que os estudos iniciais sobre ações 

afirmativas no ensino superior destacam o papel do curso universitário na estratégia 

de inserção social e a assunção de posições privilegiadas no mercado de trabalho, 

e ao mesmo tempo em que evidenciam quais grupos de raça/cor, renda e gênero 

tem acesso a este espaço considerado elitista e privilegiado. Além disso, é 

destacado que em uma atmosfera instigada por movimentos sociais em prol da 

inserção do negro, indígena e de outros grupos na universidade, estudos passam 

a demonstrar e questionar a presença predominante de estudantes brancos e 

provenientes de escolas particulares nas universidades públicas (GUANIERI, 

MELO-SILVA; 2010).  

Nunes (2009) realizou uma pesquisa com 98 estudantes de graduação e 

constatou que a maioria não aceitava as cotas para acesso à universidade. Apesar 

de alguns entrevistados afirmarem que a medida possibilitaria uma maior 

integração entre grupos desprivilegiados gerando maior diversidade, a maioria 

defendia que as cotas enfatizam a discriminação entre grupos de raça/cor e que 

desconsidera a meritocracia. Por outro lado, Pinto (2006) alega que o esforço e a 

superação dos cotistas poderia proporcionar um desempenho acadêmico igual ou 

superior ao dos não cotistas. Com isso, vários autores observam que o 

desempenho do aluno pode estar relacionado a distintas dimensões da vida social. 

Entretanto, as principais discussões acerca das cotas para acesso ao Ensino 

Superior se referem ao impacto no desempenho dos ingressantes via ações 

afirmativas nas universidades. 

Velloso (2009) analisou o impacto das cotas em cursos de graduação da 

Universidade de Brasília (UnB), de 2004 a 2006. O autor comparou o coeficiente 
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de rendimento médio de todos os cursos da universidade e constatou que não 

haviam diferenças expressivas entre as médias dos grupos (cotistas e não cotistas). 

Da mesma forma, Peixoto et al. comparou o desempenho médio de alunos cotistas 

e não cotistas da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e identificou o 

desempenho superior de não cotistas, quando os dois grupos são diretamente 

comparados. No entanto, ao separar por área de conhecimento, os cotistas 

apresentaram desempenho superior em cursos das áreas de artes e humanidades 

de média e baixa concorrência.  

Por outro lado, Pereira, Bittencourt e Braga (2015) analisaram o efeito dos 

alunos cotistas com base no Enade de 2008. Para isso, os autores utilizaram o 

modelo de Diferenças-em-Diferenças conjugado com o Propensity Score Matching, 

e constataram que o desempenho dos cotistas foi negativo em alguns cursos e 

positivos em outros. Da mesma forma, Waltenberg e Carvalho (2012) analisaram o 

desempenho de cotistas e de não cotistas na prova de conhecimentos específicos 

do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) de 2008.  Nas 

universidades federais, foi encontrada uma diferença de desempenho de 8,2% na 

nota do ENADE, em que os ingressantes que não fizeram uso de cotas 

apresentaram desempenho superior. No entanto, apesar da diferença, os autores 

concluíram que o objetivo de inserção de grupos minoritários na universidade foi 

atingido, assim, considerando o resultado encontrado como um ônus necessário. 

Queiroz e Santos (2006) analisaram o desempenho dos alunos ingressantes 

em 2005 durante dois semestres, na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Os 

autores dividiram os alunos em cotistas e não cotistas e avaliaram a proporção dos 

que tinham coeficiente de rendimento (CR) acima de 5,1. O estudo concluiu que 

em 61% dos cursos analisados a proporção dos cotistas com CR superior a 5,1 foi 

maior ou igual à proporção equivalente dos não cotistas. Esses autores 

examinaram os dados de desempenho dos estudantes nos dois primeiros 

semestres de 2005 da UFBA, comparando os cotistas e os não–cotistas. Verificou-

se que em onze dos dezoito cursos de maior concorrência, ou seja, 61% deles, os 

cotistas obtiveram coeficientes de rendimento iguais ou melhores que os não 

cotistas.  

Do mesmo modo, ao comparar o coeficiente dos ingressantes nos cursos de 

Administração, Direito, Engenharia, Química, Medicina, Odontologia, Pedagogia da 
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UERJ, em 2005 e 2006, Bezerra e Gurgel (2011) apontam que o desempenho dos 

cotistas nos cursos estudados é semelhante ao dos alunos que entraram pelo 

sistema universal. 

Quanto à permanência, Cardoso (2008) estudou a evasão dos alunos 

ingressantes na UnB, em 2004 e 2005, e diagnosticou que os cotistas da instituição 

evadem menos que os não cotistas. Diante disso, o autor concluiu que existe uma 

valorização maior dos alunos cotistas em relação aos seus cursos, tendo em vista 

as maiores dificuldades na seleção de ingresso à universidade. 

Diante disso, verificam-se diferentes resultados quanto ao desempenho e 

permanência nas universidades. No entanto, observa–se que grande parte dos 

estudos foram realizados no momento em que as universidades tinham suas 

políticas de ações afirmativas independentes, ou seja, antes da Lei de Cotas. Desse 

modo, torna-se relevante a análise de desempenho e permanência dos que 

entraram ou não por meio de reserva de vagas após a implementação dessa lei. 
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3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa voltou-se para o estudo da coorte 2014 de alunos ingressantes na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Central. Para tanto, 

observaram-se os eventos e desfechos de evasão e conclusão até o mês de maio 

de 2019, assim, a trajetória acadêmica dos alunos foi acompanhada durante cinco 

anos. Desse modo, esta seção está dividida em três subseções. A primeira 

apresenta a base de dados e as variáveis que foram utilizadas para consecução 

dos objetivos propostos. A segunda descreve o agrupamento dos cursos que foi 

utilizado na análise dos resultados; e a terceira aponta a metodologia empregada 

para o alcance dos objetivos propostos. 

3.1 Fonte de Informações 

A base de dados utilizada se deu a partir dos microdados cedidos pelo 

Observatório da Vida do Estudante Universitário (OVEU). O Observatório é um 

centro de informações estatísticas sobre os estudantes que ingressam na UFRN e 

de documentos de referência sobre o acesso ao Ensino Superior, estes oriundos 

do Núcleo Permanente de Concursos (COMPERVE, antigamente denominada 

Comissão Permanente do Vestibular), que disponibiliza informações sobre o perfil 

dos ingressantes na UFRN, inclusive quanto à evasão e ao desempenho. A partir 

de 2013, a base de dados é resultado da união de microdados disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

pela Superintendência de Informática da UFRN (SINFO) e pelo sistema 

SISUGestão, conforme demonstra a Figura 6.  
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Figura 6 – Fluxograma operacional para construção da base de dados com 
as informações dos ingressantes na UFRN em 2014 

 

Fonte: COMPERVE/OVEU, 2019. 

Uma vez que o preenchimento do questionário socioeconômico no sistema 

da UFRN (SINFO) não é de natureza obrigatória, para completar essas informações 

buscou-se dados preenchidos pelo discente ao realizar a inscrição no ENEM e 

disponibilizados pelo INEP, ou seja, antes de ingressar na universidade. Desta 

forma foi possível recuperar dados dessa natureza para 1.664 discentes (29,5%) 

(FIG.6). 

Com relação à nota de acesso à universidade e à modalidade de 

concorrência escolhida, elas foram obtidas por meio da base de dados do 

SISUGestão. Por sua vez, o desempenho acadêmico e o status de matrícula foram 

provenientes da base de dados da SINFO/UFRN. Logo, o banco de dados final 

contém observações de 5.633 discentes e suas informações socioeconômicas, 

modalidade de ingresso, desempenho e situação de matrícula (cancelada, ativa, 

concluída e trancada). Para análise da situação de matrícula dos discentes, foi 

considerado como referência o mês de maio de 2019. (FIG.6). 

Desta forma, foi possível acompanhar a trajetória da coorte, semestralmente, 

durante cinco anos. Vale ressaltar que o ingresso na UFRN também ocorre via 

Base de Dados Final

Perfil socioeconômico, desempenho e trajetória acadêmica dos 5.633 ingressantes no 
Campus Central da UFRN em 2014, via SISU 

SISUGestão / Base de Dados - INEP

Busca do identificador INEP dos alunos ingressantes na UFRN, via SISU, em 2014. E, 
recuperação das informações de 1.664 alunos com questionário socioeconômico incompleto 

na base de dados SINFO/UFRN.  

Seleção do Campus Central da UFRN

N = 5.633

873 casos excluídos referentes aos demais campi

Base de dados SINFO/UFRN 

Base de dados com informações dos ingressantes na UFRN em 2014, via SISU

N = 6.506
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exame de vagas remanescentes e pela conclusão do curso em Ciência e 

Tecnologia, como é o caso de algumas engenharias. Entretanto foi considerada 

como população observada apenas os alunos que realizaram o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) em 2013 e ingressaram, no Campus Central da 

universidade, via SISU, em 2014. Diante disso, a população estudada foi composta 

por 5.633 alunos que ingressaram nos 86 cursos/turnos de graduação oferecidos 

no Campus Central da UFRN. O Quadro 1 apresenta a descrição das variáveis e 

suas respectivas categorias, que foram utilizadas para a consecução dos objetivos 

propostos.  

Quadro 1 – Variáveis selecionadas e categorizações utilizadas 

(Continua) 

Variável Base de Dados Categorias 

Nota no ENEM em LC1 SiSU Valor numérico 

Nota no ENEM em CH2 SiSU Valor numérico 

Nota no ENEM em CN3 SiSU Valor numérico 

Nota no ENEM em MT4 SiSU Valor numérico 

Nota no ENEM em Redação SiSU Valor numérico 

Modalidade de concorrência SiSU 

Ampla Concorrência 

Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas 
que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº. 12.711/2012). 

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 escolas públicas (Lei nº. 12.711/2012). 

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 (Lei nº. 
12.711/2012). 

Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, 
Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº. 
12.711/2012). 

Fonte: OVEU/COMPERVE, 2014. 

  

 

1 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
2 Ciências Humanas e suas Tecnologias 
3 Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
4 Matemática e suas Tecnologias 
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(Continua) 

Variável Base de Dados Categorias 

Grau de instrução do pai /mãe 

SINFO/UFRN 
com 

complementação 
dos dados do 

INEP 

Analfabeto 

Ensino Fundamental incompleto 

Ensino Fundamental incompleto/completo 

Ensino Fundamental completo 

Ensino Médio incompleto 

Ensino Médio completo 

Ensino Superior incompleto 

Ensino Superior completo 

Pós graduação 

Desconhece (ou falecido) 

Motivo da escolha por este 
curso 

SINFO/UFRN 

Baixa concorrência às vagas 

Possibilidade de sucesso financeiro 

Oferta de mercado de trabalho 

Prestígio social da profissão 

Vocação 

Necessidade de promoção no trabalho 

Outro 

A imagem que você tem da 
UFRN é: 

SINFO/UFRN 

Uma universidade reconhecida, com prestígio e qualidade 

Uma universidade seletiva, com difícil acesso aos menos 
favorecidos 

Uma universidade seletiva, com elevado nível de 
exigência no ENEM 

Uma universidade como as demais 

Outra imagem 

Você exerce ou já exerceu 
atividade remunerada? 

SINFO/UFRN e 
INEP 

Sim, estou trabalhando 

Não, nunca trabalhei 

Sim, já trabalhei, mas não estou trabalhando 

Quem é o chefe da família SINFO/UFRN 

Pai do aluno 

Mãe do aluno 

Próprio aluno 

Outra pessoa 

Status em maio de 2019 SINFO/UFRN 

Ativo 

Cancelado 

Concluído 

Formado 

Trancado 

Fonte: OVEU/COMPERVE, 2014. 
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(Fim) 

Variável Base de Dados Categorias 

Tipo de saída SINFO/UFRN 

Abandono (nenhuma integralização) 

Abandono (nenhuma matrícula) 

Cadastro cancelado 

Cancelamento judicial 

Concluído 

Decisão administrativa 

Decurso de prazo máximo p/ conclusão de curso 

Desistência 

Efetivação de novo cadastro 

Falecimento do aluno 

Insuficiência de desempenho acadêmico 

Não confirmação de vínculo 

Programa cancelado 

Solicitação espontânea 

Transf.p/outra IES 

Fonte: OVEU/COMPERVE, 2014. 

A fim de estudar diferenças nas taxas de evasão, segundo as notas de 

acesso à UFRN, entre os cursos, as análises foram realizadas considerando grupos 

de cursos categorizados segundo a nota de acesso à universidade. A próxima 

seção aborda a metodologia empregada e os agrupamentos realizados tomando 

como referência o desempenho dos ingressantes no Campus Central da UFRN em 

2014. 

3.2 Análise de agrupamento 

A análise de agrupamento, também conhecida como análise de cluster, tem 

por objetivo agrupar unidades conforme sua proximidade ou suas características 

comuns, buscando homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre os 

grupos (MINGOTI, 2005). Para a execução do método, primeiro são selecionadas 

as variáveis a serem exploradas, em seguida, denominam-se os critérios de 

similaridade e dissimilaridade e, por fim, é escolhida a técnica adequada para a 

construção dos agrupamentos. 

A Análise de Agrupamento é dividida em dois grupos de métodos: os de 

agrupamento hierárquicos e os de agrupamento não hierárquicos. O Método de 

Agrupamento Hierárquico considera que, no início do processo de agrupamento, 
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tem-se n conglomerados em cada estágio. O algoritmo irá unir os pares de 

conglomerados mais “similares”, passando, assim, a formar um novo 

conglomerado. Por sua vez, no Método de Agrupamento Não Hierárquico, os 

grupos formados em cada etapa podem, ou não, ser desfeitos no passo seguinte, 

ou seja, os grupos podem, ou não, manter os mesmos elementos até que o critério 

estabelecido de parada seja atingido. Uma das principais diferenças entre eles é o 

fato de que o número de grupos formados pelo agrupamento hierárquico é definido 

apenas no final da análise, enquanto, para os agrupamentos não hierárquicos, esse 

número é previamente fixado. 

Existem várias técnicas para a construção de agrupamentos, para esta 

pesquisa foi escolhido o método Ward. O método Ward consiste em um 

procedimento de agrupamento hierárquico no qual a medida para representar 

distância entre dois grupos é baseada na variação interna deles. Em cada estágio, 

combinam-se os dois grupos que apresentarem menor aumento na soma global de 

quadrados de desvios em relação à média dentro dos grupos (MINGOTI, 2013). 

Posto isso, a Soma de Quadrados dos Desvios (SQD) se dá pela seguinte 

expressão: 

𝑆𝑄𝐷 =  ∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=1 −
1

𝑁
(∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 )2                            (1) 

Sendo, N o número de elementos e xi o n-ésimo objeto do agrupamento. 

Assim, para a análise de agrupamento foram coletados dados de 

desempenho no ENEM 2013 dos ingressantes no Campus Central da UFRN, em 

2014, em que são considerados os percentis P10, P25, P50, P75 e P90 para formação 

dos agrupamentos. O Exame Nacional do Ensino Médio, realiza suas provas 

anualmente, explorando conteúdo associado a quatro áreas do conhecimento: 

Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A 

prova de redação pode ser considerada a quinta área, considerando-se o peso que 

possui na pontuação final. De acordo com o curso escolhido pelo candidato, cada 

uma dessas áreas do conhecimento está associada a um peso específico. Somente 

o INEP pode calcular as notas dos candidatos, sendo essas notas mensuradas pelo 

sistema de avaliação com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI).  
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Para a Análise de Agrupamento foram utilizadas as seguintes variáveis 

relacionadas ao ENEM: 

• Nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias; 

• Nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

• Nota na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

• Nota na prova de Matemática e suas Tecnologias; 

• Nota na redação. 

A Figura 7 apresenta o dendograma com os clusters dos 86 cursos do 

Campus Central da UFRN considerando as variáveis citadas anteriormente, para o 

ano de 2014. Ela mostra o histórico dos agrupamentos formados, em que a escala 

vertical indica o nível de similaridade entre os cursos. A escolha do número final de 

grupos em que o conjunto de dados deve ser dividido depende do pesquisador, 

sendo subjetiva. Para este trabalho foram determinados quatro grupos de cursos. 
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Figura 7 – Dendograma dos 86 cursos de graduação do Campus Central da UFRN em 2014, com relação aos 
desempenhos nas cinco áreas de conhecimento do ENEM 

 

Fonte: OVEU/COMPERVE, 2014.
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O Quadro 2 elenca a distribuição dos cursos em grupos formados pela Análise 

de Agrupamento, utilizando o método de Ward. Cada curso foi classificado pelo tipo 

de graduação, seu turno e a cidade onde está localizado o campus, respectivamente. 

Quadro 2 – Distribuição dos cursos de graduação ofertados pelo Campus 
Central da UFRN, no ano de 2014, por grupo de cursos formados pela Análise 

de Agrupamentos, utilizando o método de Ward 

(Continua) 

Grupo Curso 

Grupo 1 

ARQUITETURA E URBANISMO / B / MVN / NAT 

DIREITO / B / M / NAT 

DIREITO / B / N / NAT 

ENGENHARIA CIVIL / B / MVN / NAT 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / B / N / NAT 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / B / V / NAT 

ENGENHARIA ELÉTRICA / B / MVN / NAT 

ENGENHARIA QUÍMICA / B / MVN / NAT 

GEOLOGIA / B / MV / NAT 

MEDICINA / B / MVN / NAT 

ODONTOLOGIA / B / MV / NAT 

PSICOLOGIA / B / MV / NAT 

Grupo 2 

ADMINISTRAÇÃO / B / M / NAT 

ADMINISTRAÇÃO / B / N / NAT 

ARTES VISUAIS / L / MV / NAT 

BIOMEDICINA / B / MV / NAT 

BIOMEDICINA / B / N / NAT 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / B / MV / NAT 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / L / MV / NAT 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / L / N / NAT 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS / B / M / NAT 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS / B / N / NAT 

Fonte: OVEU/COMPERVE, 2014. 
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(Continua) 

Grupo 2 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL / B / V / NAT 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO / B / V / NAT 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBL/PROPAGANDA / B / N / 
NAT 

DESIGN / B / MV / NAT 

EDUCAÇÃO FÍSICA / B / VN / NAT 

EDUCAÇÃO FÍSICA / L / MV / NAT 

ENFERMAGEM / B / MV / NAT 

FARMÁCIA / B / MV / NAT 

FARMÁCIA / B / N / NAT 

FISIOTERAPIA / B / MV / NAT 

FONOAUDIOLOGIA / B / MV / NAT 

GESTÃO EM SISTEMAS E SERV. DE SAÚDE / B / N / NAT 

LETRAS – INGLÊS / L / M / NAT 

LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA / L / M / NAT 

NUTRIÇÃO / B / MV / NAT 

SERVIÇO SOCIAL / B / M / NAT 

Grupo 3 

BIBLIOTECONOMIA / B / V / NAT 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS / B / M / NAT 

CIÊNCIAS SOCIAIS / B / M / NAT 

CIÊNCIAS SOCIAIS / L / N / NAT 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL / B / N / NAT 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO / B / N / NAT 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO / B / N / NAT 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO / B / V / NAT 

ECOLOGIA / B / MV / NAT 

ECOLOGIA / B / N / NAT 

ENGENHARIA DE AQUICULTURA / B / MV / NAT 

FILOSOFIA / B / N / NAT 

FILOSOFIA / L / N / NAT 

GEOGRAFIA / B / M / NAT 

GEOGRAFIA / L / N / NAT 

Fonte: OVEU/COMPERVE, 2014. 
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(Fim) 

Grupo 3 

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS / B / N / NAT 

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS / B / V / NAT 

GESTÃO HOSPITALAR / T / VN / NAT 

HISTÓRIA / B / M / NAT 

HISTÓRIA / L / M / NAT 

HISTÓRIA / L / N / NAT 

LETRAS – FRANCÊS / L / M / NAT 

LETRAS – LÍNGUA ESPANHOLA / L / N / NAT 

LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA / L / N / NAT 

PEDAGOGIA / L / N / NAT 

PEDAGOGIA / L / V / NAT 

SERVIÇO SOCIAL / B / V / NAT 

TURISMO / B / V / NAT 

Grupo 4 

CIÊNCIAS ATUARIAIS / B / N / NAT 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIA / B / MV / NAT 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIA / B / N / NAT 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS / B / N / NAT 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS / B / N / NAT 

ENGENHARIA TÊXTIL / B / VN / NAT 

ESTATÍSTICA / B / M / NAT 

FÍSICA / B / MV / NAT 

FÍSICA / L / N / NAT 

GEOFÍSICA / B / MV / NAT 

MATEMÁTICA / B / MV / NAT 

MATEMÁTICA / L / MV / NAT 

MATEMÁTICA / L / N / NAT 

METEOROLOGIA / B / V / NAT 

QUÍMICA / B / M / NAT 

QUÍMICA / L / M / NAT 

QUÍMICA / L / N / NAT 

QUÍMICA DO PETRÓLEO / B / MV / NAT 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / B / MV / NAT 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / B / N / NAT 

Fonte: OVEU/COMPERVE, 2014. 

Com isso, as categorias aqui discriminadas foram utilizadas como referência 

para a análise da permanência e do desempenho, segundo o grupo de cursos, dos 
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ingressantes no Campus Central da UFRN em 2014.  Entretanto, considerando que 

dentro dos grupos de cotistas e não cotistas existiam disparidades em variáveis 

observáveis que poderiam influenciar na trajetória acadêmica, na próxima subseção, 

descreve-se a metodologia que foi aplicada visando eliminar esses vieses de seleção. 

3.3 Eliminando viés de seleção 

Para avaliar uma política pública, o cenário ideal seria observar 

simultaneamente o mesmo indivíduo participando e não participando da política, 

dessa forma seria possível a identificação da relação causal entre a intervenção 

realizada e os resultados obtidos. Entretanto, essa conjuntura é impossível. Diante 

disso, uma alternativa para realizar inferências causais em estudos observacionais, é 

a formação de um contrafactual hipotético: um grupo controle que representa os 

indivíduos que poderiam receber o tratamento, dadas as características necessárias, 

mas que não receberam o tratamento (CAVALCANTI et al., 2019). 

Neste estudo, os grupos de controle e tratamento já foram determinados de 

acordo com requisitos estabelecidos na modalidade de concorrência para ingressar 

na universidade. Todavia, ressalta-se a existência de heterogeneidade no perfil dos 

alunos dentro de cada grupo, tanto nos ingressantes via Lei de Cotas quanto nos 

ingressantes na modalidade de ampla concorrência. Portanto, ao comparar a trajetória 

destes grupos, foi necessário considerar esses diferenciais para que não fossem 

estimados efeitos médios enviesados no tratamento.  

Posto isso, uma das formas de eliminar esses vieses de seleção é por meio do 

Propensity Score Matching (PSM). O método estima um escore de propensão, por 

meio de um Modelo de Regressão Logit/Probit, que resulta na probabilidade de se 

pertencer ao grupo de tratamento. Em seguida, o Matching faz o pareamento das 

unidades não tratadas com o escore de propensão mais aproximado do grupo tratado. 

Assim, o pareamento torna o grupo controle mais próximo do grupo tratado 

(CAVALCANTI et al., 2012). Por fim, realizam-se testes de pareamento para verificar 

se o conjunto de covariáveis está balanceado entre os grupos. Torna-se essencial 

verificar se ambos os grupos estão balanceados por meio da análise gráfica dentro da 

região de suporte comum. 
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Ressalta-se que Métodos de Pareamento fazem parte de um grupo de 

estimadores baseados em variáveis observáveis. Desse grupo também faz parte o 

uso da Regressão Múltipla. No entanto, a vantagem do método de pareamento, com 

relação à Regressão Múltipla, é que o grupo de não tratados pode ser muito diferente 

do grupo de tratados. A Regressão utiliza todas as observações dos não tratados, 

enquanto o Pareamento busca definir um controle mais próximo do grupo de 

tratamento.  

Assim, conforme proposto originalmente por Rosenbaum e Rubin (1983), o 

escore de propensão é determinado como a probabilidade condicional de receber um 

tratamento, dadas as características do pré-tratamento. Posto pela seguinte 

expressão: 

𝑝(𝑋) = Pr(𝐷 = 1|𝑋) = 𝐸(𝐷|𝑋)                                  (2) 

Em que, o efeito do tratamento para um indivíduo pode ser definido como: 

∆ =  𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖                                                 (3) 

Onde 𝑌1𝑖 é a variável resultado quando o aluno 𝑖 é contemplado por Lei de 

Cotas e 𝑌0𝑖 quando o aluno 𝑖 ingressa via ampla concorrência; X é um vetor de 

características observáveis das famílias onde D é um indicador de exposição dos 

tratados, ou seja, zero (0) para os tratados e um (1) para os não tratados. Entretanto, 

como posto anteriormente, o feito não pode ser observado diretamente. Com isso, a 

média do efeito de tratamento sobre os tratados (ATT) pode ser estimada por: 

𝜏 = 𝐸{∆|𝐷𝑖 = 1} = 𝐸[{𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖|𝐷𝑖 = 1, 𝑝(𝑋𝑖)}] ∴ 

𝐸[{𝑌1𝑖|𝐷𝑖 = 1, 𝑝(𝑋𝑖)}] − {𝑌0𝑖|𝐷𝑖 = 0, 𝑝(𝑋𝑖)}|𝐷𝑖 = 1]       (4) 

Com isso, a existência de diferenciais de permanência e de desempenho entre 

cotistas e não cotistas foi testada comparando para cada pessoa que recebeu o 

tratamento (cota) um aluno com perfil mais semelhante no grupo de não tratados (não 

cotista). Neste estudo, buscando construir um contrafactual o mais análogo possível 

ao grupo de tratamento, o pareamento entre os dois grupos foi realizado a partir das 
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informações socioeconômicas de todos os ingressantes no Campus Central da UFRN, 

em 2014. Ou seja, o contrafactual representa aqueles indivíduos que poderiam 

receber o tratamento (ampla concorrência), dadas as características necessárias, mas 

que não receberam o tratamento (ingressantes via ampla concorrência). Vale ressaltar 

que o método considera apenas variáveis observáveis para a realização do 

pareamento. Ou seja, variáveis não observadas, como motivação e determinação, não 

foram consideradas no modelo. 

Desse modo, torna-se crucial a escolha das variáveis de controle que servirão 

de base para computar o escore de propensão e realizar o pareamento, por meio de 

um suporte comum. Diante disso, as covariáveis utilizadas no modelo estão descritas 

no Quadro 3. 

Quadro 3 – Variáveis utilizadas no modelo 

 

Fonte: OVEU/COMPERVE, 2014 

Posto isso, o Método de Pareamento por Vizinho Mais Próximo foi selecionado 

de forma que cada unidade tratada (cotista) é procurada uma unidade não tratada 

(ampla concorrência) com o escore de propensão mais próximo, sem reposição. 

Assim, foram realizados dois pareamentos: um para análise da permanência e outro 

para a análise do desempenho.  

Para a análise da permanência foi considerado todo o conjunto de dados (5.633 

observações) em que, para cada unidade tratada foi encontrado um par não tratado. 
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Com isso, foram removidas da amostra 1.131 observações do grupo não tratado que 

não foram pareadas com o grupo tratamento, ou seja, alunos que não ingressaram 

por meio da reserva de vagas com perfil muito discrepante dos alunos cotistas. A 

Figura 8 ilustra a distribuição dos escores de propensão para os dois grupos. Nota-se 

que para cada unidade tratada foi encontrado um par, não tratado. Com isso, para a 

análise da trajetória dos ingressantes na UFRN em 2014, foi observada a trajetória de 

2.131 discentes que ingressaram por meio de cotas na UFRN e 2.131 estudantes que 

ingressaram por meio de ampla concorrência, totalizando uma amostra de 4.262 

discentes. 

Figura 8 – Distribuição do score de propensão dos ingressantes na UFRN em 
2014, segundo grupo tratamento e controle 

 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014. 

Por outro lado, para a análise de desempenho foram desconsideradas as 

observações dos discentes que evadiram ou estavam com o curso trancado até maio 

de 2019. Desse modo, foi realizado um novo pareamento compreendendo os alunos 

que já tinham concluído ou estavam ativos em seus respectivos cursos. Posto isso, o 

Propensity Score Matching foi aplicado nas 2.507 observações, em que para cada 
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unidade tratada foi encontrado um par não tratado. Assim, foram removidas da 

amostra 649 observações do grupo não tratado que não foram pareadas com o grupo 

tratamento. A Figura 9 ilustra a distribuição dos escores de propensão para os dois 

grupos. 

Figura 9 – Distribuição do score de propensão dos ingressantes na UFRN em 
2014 formados ou ativos em seus respectivos cursos, segundo grupo 

tratamento e controle 

 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014. 

Posto isso, considerando a amostra final após a aplicação do Propensity Score 

Matching, o item seguinte apresenta o método utilizado para a análise da permanência 

da coorte de alunos ingressantes na Universidades Federal do Rio Grande do Norte 

após a implantação da Lei de Cotas. 

3.4 Análise da permanência 

Muitos estudos sobre permanência no Ensino Superior utilizam o modelo de 

Regressão Logística para avaliar os fatores associados à evasão, em que a ocorrência 

deste evento é a variável dependente (LIMA JUNIOR et al., 2012; SILVA, 2013). No 
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entanto, ao considerar o tempo como um fator importante para ocorrência da evasão, 

torna-se factível a utilização de métodos de análise de sobrevivência para melhor 

consecução dos objetivos propostos. 

Na análise de sobrevivência, a variável resposta é o tempo até a ocorrência de 

um evento de interesse, e que se denomina falha ou tempo de sobrevivência. A 

principal característica de dados desta análise é a presença de censuras, e que 

ocorrem quando se há apenas a observação parcial da resposta, seja por perda de 

informações do objeto observado ou pelo fato de o estudo terminar e o evento 

observado não ocorrer (CARVALHO et al., 2011; FONSECA et al.; 2011). Nesta 

pesquisa, foram considerados como censuras os discentes formados ou que não 

puderam mais ser acompanhados por motivos, tais como, a conclusão do curso. Para 

análise da permanência do aluno na universidade foi definido como evento de 

interesse a evasão, ou seja, o cancelamento da matrícula. Assim, ao verificar a 

ocorrência de cancelamento da matrícula do aluno, observou-se também quando foi 

registrado o evento. 

A Figura 10 ilustra quatro cenários comuns em estudos de análise de sobrevida.  

Figura 10 – Ilustração de possíveis cenários da Análise de Sobrevivência 

 

Fonte: OVEU/COMPERVE, 2014 

x – ocorrência do evento de interesse (evasão)      o – Censuras 
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O primeiro cenário aponta para dados de um estudo completo no qual todos os 

eventos de interesse ocorreram até o fim do acompanhamento e todas as informações 

foram registradas, ou seja, o Cenário 1 ocorreria se todos os alunos ingressantes em 

2014 na UFRN tivessem suas matrículas canceladas até maio de 2019, o período final 

do estudo. Por sua vez, observa-se no Cenário 2 a presença de censuras à direita em 

algumas observações. Nota-se que os alunos identificados como “1”, “3”, “4” e “6” 

evadiram no quinto (10º), décimo (5º), nono (9º) e décimo primeiro (11º) período, 

respectivamente, configurando-se como ocorrência do evento. Contudo, os alunos 

identificados como “2” e “5” são observações com censuras à direita, presente quando 

o evento de interesse não ocorreu até um período de tempo pré estabelecido, ou seja, 

são os alunos que ingressaram na UFRN, em 2014, e, em maio de 2019, ainda 

estavam matriculados ou com trancamento de matrícula em seus respectivos cursos.  

O Cenário 3 aponta para a presença de censuras tanto à direita e quanto à 

esquerda. As censuras à direita são as abordadas no Cenário 2; e as censuras à 

esquerda compreendem os alunos que saíram do estudo sem a ocorrência do evento 

de interesse, ou seja, por algum motivo que não fosse a evasão, tais como a conclusão 

do curso. Por fim, o Cenário 4 destaca a ocorrência de possíveis vieses de estimação 

de tempo de permanência no caso dos alunos que estavam com as matrículas ativas 

em maio de 2019, mas que as trancaram em determinado período no curso. As 

informações de trancamento em períodos diferentes da data de referência não foram 

registradas. 

Posto isso, para a análise estatística, foi utilizado o Estimador de Kaplan-Meier 

para aferir a função de sobrevivência, apresentar estimações sobre a probabilidade 

de sobrevida e representar graficamente sua distribuição, possibilitando comparar a 

trajetória de diferentes grupos em relação à permanência na universidade (FRANÇA; 

SACCARO; 2016). O Kaplan-Meier é um estimador não-paramétrico definido pela 

seguinte expressão: 

�̂�(𝑡) =  ∏ (1 −
𝑑𝑗

𝑛𝑗
)𝑗:𝑡𝑗<𝑡                                     (4) 

Em que, 

𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ <  𝑡𝑘 são os 𝑘 tempos de falha distintos e ordenados; 
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𝑑𝑗  é o número de falhas em 𝑡𝑗, 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑘; e 

𝑛𝑗 é o número de indivíduos sob o risco em 𝑡𝑗, ou seja, os indivíduos que não 

falharam e não foram censurados até o instante imediatamente anterior a 𝑡𝑗. 

Para testar a existência de diferença estatisticamente significante na 

probabilidade de evasão entre os grupos foi utilizado o teste log-rank. Em seguida, foi 

empregado o método de regressão de Cox, que tem como objetivo testar a 

significância estatística de cada uma das variáveis explicativas.  

Nota-se nas categorias das variáveis apresentadas no Quadro 1 que, ao fim do 

período estudado, foram verificados quatro status de matrícula dos alunos: ativa, 

cancelada, trancada e concluída. 

Ativa – Refere-se aos alunos ingressantes em cursos de graduação na UFRN, 

em 2014, e com matrícula ativa em maio de 2019. Para ter a matrícula ativa era 

necessário que o aluno estivesse matriculado em pelo menos uma disciplina no 

período letivo 2019.1. 

Cancelada – Refere-se aos alunos ingressantes em cursos de graduação na 

UFRN, em 2014, e com matrícula cancelada até maio de 2019. O cancelamento da 

matrícula pode ser ocasionado tanto por decisão do próprio aluno, como em caso de 

abandono e efetivação de novo cadastro, quanto por decisão administrativa, em 

situações de insuficiência de desempenho acadêmico e decurso de prazo máximo 

para conclusão do curso. 

Trancada – Refere-se aos alunos ingressantes em cursos de graduação na 

UFRN, em 2014, e com matrícula trancada em maio de 2019. O trancamento do 

programa é solicitado espontaneamente pelo próprio discente, podendo ter duração 

de até dois anos. 

Concluída – Refere-se aos alunos ingressantes em cursos de graduação na 

UFRN, em 2014, e com matrícula concluída até maio de 2019. Alunos com 100% do 

curso integralizado, ou seja, formados.  

Diante disso, foi utilizada a análise de sobrevivência para acompanhamento da 

permanência da coorte, em que o “cancelamento” foi definido como o evento a ser 

investigado; “concluído” foram censuras à esquerda; e “trancado” e “ativos” foram 

considerados censuras à direita. 
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3.5 Análise do desempenho 

Nos estudos sobre qualidade do Ensino Superior em universidades federais e 

sistema de cotas, Santos et al. (2017) avaliam a discrepância no desempenho entre 

cotistas e não cotistas no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 

de 2014, de todas as universidades federais de Minas Gerais. Para isso, os autores 

realizaram um teste de diferença entre médias, então, concluindo que a diferença 

média de desempenho entre os alunos não é estatisticamente significativa. Assim 

como no estudo de Santos et al. (2017), várias pesquisas utilizam um momento 

específico do curso, registram o desempenho dos alunos e verificam se existe 

diferença estatisticamente significante entre o grupo de cotistas e não cotistas. No 

entanto, é necessário se atentar o fato de que a seleção dos indivíduos entre os 

grupos não é aleatória, ou seja, os candidatos devem apresentar características 

específicas para poder participar do sistema de cotas, e, os estudantes não podem 

estar simultaneamente na condição de participante ou não do programa.  

Assim como na análise de permanência, para a estimação do efeito da Lei de 

Cotas sobre o desempenho na coorte de ingressantes no Campus Central da UFRM, 

em 2014, realizou-se o pareamento por meio do Propensity Score Matching afim de 

reduzir vieses de seleção. Entretanto, neste caso, foram considerados apenas os 

alunos concluintes, visto que grande parte dos alunos evadidos não registraram 

desempenho acadêmico. Posto isso, diante dos índices acadêmicos acompanhados 

pela UFRN, utilizou-se a Média de Conclusão (MC) para mensurar o desempenho 

acadêmico dos alunos. A Média de Conclusão é a média do rendimento escolar final 

obtido pelo aluno nos componentes curriculares em que obteve êxito, ponderadas pela 

carga horária discente dos componentes. Os alunos que evadiram ou estavam com o 

curso trancado foram excluídos da amostra. 

Considerando o MC uma variável quantitativa, foi verificada a normalidade dos 

dados por meio do teste Shapiro-Wilk. Portanto, os dados foram expressos em médias 

e desvio padrão, quando identificada uma Distribuição Normal, e em medianas caso 

não apresentem uma Distribuição Normal. Posto isso, a fim de verificar a diferença 

entre alguns grupos, foram aplicados os testes não paramétricos U de Mann-Whitney, 

ao comparar dois grupos, e Kruskal-Wallis, no caso de três ou mais grupos. Em ambos 
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os casos são testadas as hipóteses de que todas as populações possuem distribuição 

dos dados iguais. Todas as análises foram realizadas considerando 5% de 

significância estatística. 

Posto isso, para análise dos resultados serão adotadas medidas de análise de 

sobrevivência para a análise da permanência dos discentes e de comparação de 

medianas para análise do desempenho. 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo apresenta um panorama do perfil de ingressantes via SISU no Campus 

Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2014. No primeiro 

momento, será apresentado o perfil dos estudantes que compuseram a população 

desta pesquisa por meio de frequências absolutas e relativas. Além disso, será 

apontada a distribuição dos ingressantes segundo a modalidade de acesso à 

universidade, status de matrícula após cinco anos de acompanhamento e resultados 

da permanência na UFRN. Por fim, será analisado o desempenho dos ingressantes 

cotistas e não cotistas. 

4.1 Análise do Perfil de Ingressantes 

A Figura 11 expõe o Diagrama de Lexis da coorte de ingressantes no Campus 

Central da UFRN em 2014, via SISU. A quantidade de alunos no início de cada 

semestre é representada na linha horizontal do período, e, ao centro de cada 

paralelogramo, o número de matrículas canceladas (vermelho) e integralizadas 

(verde) pertencente à coorte de ingressantes em 2014. Nota-se que dos 5.633 

ingressantes, 3.027 (53,7%) tiveram suas matrículas canceladas durante os cinco 

anos de acompanhamento. Observa-se que apesar de serem identificadas evasões 

em todos os períodos letivos, os cancelamentos de matrícula apresentam maior 

proporção nos primeiros anos de curso, em que 1.231 alunos se evadiram de seus 

respectivos cursos. Dos 3.027 cancelamentos identificados, cerca de 41% ocorreram 

no primeiro ano letivo na universidade. Destaca-se que o ano de 2014 foi o último em 

que havia duas chamadas regulares do SISU, favorecendo uma alta evasão, já que 

muitos alunos migravam de um curso para outro dentro do mesmo ano letivo 

(MYRRHA et al, 2018). 
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Figura 11 – Diagrama de Lexis da coorte de ingressantes no Campus Central 
da UFRN em 2014 

 

Fonte: COMPERVE/OVEU, 2019. 

Por outro lado, a grande proporção de concluintes é identificada a partir do 

oitavo período na universidade, ou seja, no tempo padrão de integralização da carga 

horária da maior parte dos cursos da UFRN. Esses resultados apontam a existência 

de um período de adaptação ao ambiente universitário, assim como a aprovação em 

mais de uma universidade e conflitos vocacionais existentes ao reconhecer que o 

curso que optaram não correspondia às suas expectativas profissionais (CHRISPIM; 

WERNECK, 2003; SOARES, 2008). Diante desse cenário, aponta-se para a 

importância de políticas de permanência universitária que, antes de tudo, identifiquem 

os fatores que podem influenciar esta evasão. 

Diante das mudanças recentes na forma de ingresso na universidade, a Tabela 

3 apresenta a distribuição absoluta e relativa dos ingressantes na UFRN em 2014, 

segundo modalidade de acesso, por meio do SISU. Observa-se que 62,2% das vagas 

foram preenchidas por ingressantes via ampla concorrência e 37,8% foram ocupadas 

por alunos que fizeram uso da Lei de Cotas. Com isso, comprova-se que a reserva de 

vagas na UFRN está de acordo com os objetivos propostos na implantação da Lei de 

Cotas: a reserva de pelo menos 12,5% das vagas para cotistas no ano de 2014, com 

crescimento progressivo ao longo dos anos, até atingir a reserva de 50% das vagas 
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para cotistas até o ano de 2016. Além disso, percebe-se o preenchimento maior nas 

vagas reservadas para cotas raciais, em que 23,9% das vagas foram preenchidas por 

candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que cursaram integralmente 

o ensino médio em escolas públicas. Ainda, nota-se que 13,9% das vagas foram 

preenchidas por candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas 

públicas, independentemente de sua raça/cor e renda.  

Tabela 3 – Distribuição dos ingressantes na UFRN em 2014, segundo 
modalidade de acesso à universidade 

Modalidade N % 

Ampla Concorrência 3.502 62,2% 

Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 
independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas 

666 11,8% 

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 escolas públicas. 

684 12,1% 

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. 

416 7,4% 

Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

365 6,5% 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2019. 

No prosseguimento das análises foram criados dois grandes grupos: o de 

cotistas, que compreende todos os alunos que ingressaram no Campus Central da 

UFRN via Lei de Cotas, e outro, denominado não cotistas, que abrange os alunos que 

não ingressaram por meio de reserva de vagas.  

A Tabela 4 apresenta o perfil socioeconômico dos cotistas e não cotistas. 

Constata-se que o grupo de ingressantes via ampla concorrência compreende 

discentes que ingressaram mais cedo na universidade, em que 50% dos alunos 

possuíam idade de até 18 anos, quando comparado aos alunos cotistas, em que 50% 

dos alunos possuíam até 20 anos. Observa-se que cerca de 60% dos ingressantes 

via ampla concorrência se autodeclaravam brancos, enquanto no grupo de cotistas a 

proporção maior foi de pardos (cerca de 57%). Ao avaliar a distribuição por sexo, 

verifica-se que em ambos os grupos a proporção de ingressantes do sexo masculino 

prevalece, sendo cerca de 59% no grupo de cotistas e 55% no grupo de não cotistas. 
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Tabela 4 – Distribuição dos ingressantes na UFRN em 2014, segundo variáveis 
socioeconômicas 

Variáveis 
Cotistas Não cotistas 

N % N % 

Idade Média (IC 95%) 20 (19 – 20) 18 (18 – 19) 

Sexo   

   Masculino 1.256 58,9% 1.928 55,0% 

   Feminino 875 41,1% 1.574 45,0% 

Raça/cor     

   Branco 617 29,1% 2066 59,5% 

   Pardo 1206 56,9% 1138 32,8% 

   Preto 268 12,7% 198 5,7% 

   Amarelo 22 1,0% 32 0,9% 

   Indígena ou remanescente de quilombo 7 0,3% 37 1,1% 

Ocupação         

   Não, nunca trabalhei 970 45,5% 2.435 69,5% 

   Sim, estou trabalhando 685 32,2% 657 18,8% 

   Sim, já trabalhei, mas não estou trabalhando 476 22,3% 410 11,7% 

Participação na renda familiar         

   Não trabalha, recebe ajuda financeira da família 918 61,2% 1.710 69,3% 

   Trabalha e recebe ajuda financeira da família 110 7,3% 311 12,6% 

   Trabalha, não recebe ajuda financeira da família 121 8,1% 140 5,7% 

   Trabalha e contribui parcialmente para o sustento da família 204 13,6% 206 8,3% 

   Trabalha e é responsável pelo sustento da família 147 9,8% 102 4,1% 

Chefe da família         

   Pai do aluno 597 39,8% 1.234 50,0% 

   Mãe do aluno 440 29,3% 758 30,7% 

   Próprio aluno 291 19,4% 232 9,4% 

   Outra pessoa 172 11,5% 245 9,9% 

Grau de instrução da mãe         

   Analfabeta 70 3,3% 21 0,6% 

   Até o Ensino Fundamental 823 38,7% 549 15,5% 

   Ensino Médio incompleto/completo 754 35,5% 1.138 32,2% 

   Ensino Superior incompleto/completo 348 16,4% 1.183 33,5% 

   Pós-graduação 100 4,7% 606 17,2% 

   Desconhece (ou falecida) 31 1,5% 36 1,0% 

Grau de instrução do pai         

   Analfabeto 118 5,5% 35 1,0% 

   Até o Ensino Fundamental 823 38,6% 549 15,7% 

   Ensino Médio incompleto/completo 754 35,4% 1.138 32,5% 

   Ensino Superior incompleto/completo 251 11,8% 1.183 33,8% 

   Pós-graduação 29 1,4% 422 12,1% 

   Desconhece (ou falecido) 156 7,3% 175 5,0% 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2019. 

 
Nota-se que 54,4% dos ingressantes cotistas já trabalharam ou estavam 

trabalhando no início do curso; 9,8% eram responsáveis pelo sustento da família; 

19,4% eram responsáveis pelo domicílio; 77,5% das mães destes alunos estudaram 

no máximo até o ensino médio, sendo 3,3% analfabetas; e, 79,5 % dos pais destes 
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alunos estudaram no máximo até o ensino médio, sendo 5,5% analfabetos. Por outro 

lado, ao analisar o grupo de alunos que ingressaram via ampla concorrência, constata-

se que 69,5% não trabalham e nunca trabalharam; apenas 4,1% eram responsáveis 

pelo sustento da família; 9,4% eram considerados responsáveis pela casa; 50,7% das 

mães destes alunos pelo menos iniciaram o ensino superior; e, 45,9 % dos pais destes 

alunos pelo menos iniciaram o ensino superior.  

Desse modo, de início observa-se que apesar de estarem inseridos no mesmo 

ambiente educacional são identificadas diferenças socioeconômicas bem definidas 

entre o grupo de ingressantes por Lei de Cotas e os ingressantes via ampla 

concorrência. O próximo tópico aborda análises sobre indicadores relacionados à 

permanência na universidade e entre cotistas e não cotistas. 

4.2 Análise da Permanência 

Identificado o perfil socioeconômico do grupo de cotistas e não cotistas, a 

Tabela 5 apresenta a situação de matrícula dos ingressantes em 2014 em maio de 

2019, ou seja, após cinco anos de seguimento. A priori, observa-se que apesar de não 

apresentar diferenças muito discrepantes entre os grupos, aquele formado por alunos 

que ingressaram via Lei de Cotas apresentou uma maior proporção de alunos com 

matrícula cancelada (54,8%), quando comparado ao grupo de ingressantes via ampla 

concorrência (53,1%). Por outro lado, observa-se que 45% dos não cotistas 

concluíram ou estavam cursando seus respectivos cursos, enquanto entre os cotistas 

essa proporção foi igual a 43,6%. 
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Tabela 5 – Distribuição dos ingressantes na UFRN em 2014, segundo situação 
de matrícula em 2019 

Situação de 
matrícula 

Cotistas Não cotistas 

N % N % 

Ativo 479 22,5% 726 20,7% 

Cancelado 1.168 54,8% 1.859 53,1% 

Concluído 450 21,1% 852 24,3% 

Trancado 34 1,6% 65 1,9% 

Total 2.131 100,0% 3.502 100,0% 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014. 

Identificada a grande proporção de matrículas canceladas, torna-se essencial 

a investigação dos motivos de saída desses ingressantes, o que é ilustrado na Tabela 

5. 

Tabela 6 – Distribuição dos ingressantes no Campus Central da UFRN em 
2014, segundo motivo de saída da universidade 

Motivo de saída 
Cotistas Não cotistas 

N % N % 

Abandono 658 56,3% 1.054 56,7% 

Efetivação de novo cadastro 359 30,7% 611 32,9% 

Solicitação espontânea 105 9,0% 129 6,9% 

Insuficiência de desempenho acadêmico 36 3,1% 42 2,3% 

Transferência para outra IES 5 0,4% 14 0,8% 

Decisão administrativa 2 0,2% 2 0,1% 

Falecimento do aluno 0 0,0% 3 0,2% 

Decurso de prazo máximo para conclusão de curso 2 0,2% 1 0,1% 

Cadastro cancelado 1 0,1% 1 0,1% 

Cancelamento judicial 0 0,0% 1 0,1% 

Desistência 0 0,0% 1 0,1% 

Total 1.168 100,0% 1.859 100,0% 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014. 

Observa-se que em ambos os casos são identificadas maiores proporções de 

cancelamento por abandono de matrícula. Essa ocorrência se refere aos alunos que 

têm a matrícula cancelada por não ter realizado matrícula nas disciplinas do respectivo 

período letivo ou não ter integralização durante o semestre. Em seguida, constata-se 

que aproximadamente um terço dos cancelamentos ocorreram por que os alunos 

efetuaram um novo cadastro na própria UFRN. Essa alta proporção pode indicar a 
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necessidade de melhorias na forma de acesso à universidade, em que muitos se 

matriculam apenas como meio de alcançar o curso efetivamente desejado, seja por 

meio de transferência interna ou externa. Ademais, destaca-se a questão comentada 

sobre a influência que se tinha até aquele ano da dupla entrada no SISU. Portanto, 

constatou-se que o cancelamento de matrícula, ao menos no primeiro ano, ocorreu 

em grande proporção por mobilidade e não por insucesso do aluno, professor ou da 

instituição. Por fim, são identificados em outros motivos de cancelamento em menores 

proporções, tais como: solicitação espontânea, insuficiência de desempenho 

acadêmico, transferência para outra IES, entre outros. 

4.2.1 Análise de sobrevivência sobre a permanência na universidade 

A fim de se analisar a ocorrência temporal em que ocorrem as evasões, foram 

utilizados métodos de Análise de Sobrevivência, descritos na Seção 3.3, para se 

estimar a permanência dos alunos que ingressam no Campus Central da UFRN por 

meio da Lei de Cotas e via ampla concorrência. O acompanhamento dos discentes se 

iniciou no período 2014.1 ou 2014.2, ambos períodos de ingresso na UFRN da coorte 

observada, e se conclui no tempo determinado do estudo, no mês de maio de 2019. 

Dessa forma, foi observado o número de períodos até a ocorrência da evasão.  

A Figura 12 apresenta graficamente a curva de sobrevida dos ingressantes no 

Campus Central da UFRN em 2014, segundo modalidade de ingresso na UFRN. Na 

população estudada, observa-se que a sobrevida em cinco anos (10 períodos letivos) 

para ingressantes que fizeram uso da Lei de Cotas foi de aproximadamente 46,9%, 

enquanto para ingressantes via ampla concorrência foi de 48,2%. Entretanto, por meio 

do teste de Log Rank (p-valor = 0,67) foi constatado que, a um nível de confiança de 

95%, não há evidências para se afirmar que existe diferença entre as duas curvas de 

sobrevida no período estudado. 
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Figura 12 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo forma de acesso 

 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

Conforme abordado no capítulo metodológico, outros fatores podem influenciar 

a permanência destes alunos, como o curso de ingresso. Nesse contexto, a Figura 13 

apresenta a sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN em 

2014, segundo grupos de cursos formados e apresentados no Quadro 2. Observa-se 

a existência de discrepância na trajetória entre os grupos desde os primeiros períodos. 

O Grupo 1, formado por cursos de maiores desempenho para acesso à universidade, 

como Medicina, Odontologia, Direito e algumas Engenharias apresentaram maior 

probabilidade de sobrevivência tanto no primeiro (95,6%) quando no quinto ano 

(82,2%). Por outro lado, o Grupo 4, formado por cursos como Tecnologia da 

Informação, Ciências Atuariais, Estatística, Matemática e Física apresentam menor 

probabilidade de sobrevivência, chegando a 39,5% no quinto ano. Assim, por meio do 

teste de Log Rank (p–valor < 0,001) foi constatado que, a um nível de significância de 

5%, há evidências para se afirmar que existe diferença entre as curvas de sobrevida 

no período estudado, ou seja, o grupo no qual o curso pertence pode influenciar na 

permanência do aluno na universidade. 
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Figura 13 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo grupo 

 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

Esses resultados vão de acordo com a correlação negativa entre índices de 

evasão e demandas por cursos, identificada por Silva Filho et al. (2007) ao analisar 

dados das IES no Brasil, entre 2001 e 2005. Portanto, quanto maior a concorrência 

do curso, menores são os cancelamentos de matrículas ao longo do curso. Entretanto, 

torna-se essencial que as análises sejam realizadas considerando estratos de cursos. 

A Figura 14 apresenta a sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da 

UFRN em 2014, segundo grupo de cursos definidos pela nota de acesso à 

universidade. Observa-se que no Grupo 1 e Grupo 2 não foram identificadas 

discrepâncias na permanência acadêmica entre os cotistas e não cotistas. Ao final de 

cinco anos de acompanhamento, a população de cotistas do Grupo 1 apresentou 

sobrevida de 80,7%, enquanto a população de não cotistas apresentou sobrevida de 

84,9%. Por sua vez, no Grupo 2 foi observada sobrevida de 71,8% para a população 

de cotistas e sobrevida de 75,4% para os não cotistas. Por meio do teste de Log Rank  

foi constatado que tanto no Grupo 1 (p-valor = 0,52) quando no Grupo 2 (p-valor = 
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0,31), a um nível de significância de 5%, não foram encontradas evidências para se 

afirmar que existe diferença entre a permanência desses dois grupos. 

Figura 14 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo modalidade de concorrência e grupo 

 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

Quanto aos cursos de menores desempenho para acesso à UFRN, foram 

identificados diferentes cenários quanto à trajetória dos ingressantes nos cursos 

pertencentes ao Grupo 3 e ao Grupo 4. Nota-se na análise visual do gráfico grandes 

discrepâncias entre os grupos de cotistas e não cotistas desde os primeiros semestres 

na universidade. Ao final do primeiro ano de acompanhamento da população de 

ingressantes nos cursos pertencentes ao Grupo 3, constatou–se 93,3% de sobrevida 

dos alunos cotistas e 90,3% dos alunos não cotistas. Após cinco anos de 

acompanhamento do Grupo 3, verificou–se 56,9% de sobrevida na população de 

ingressantes cotistas e 55,2,5% na população de não cotistas. Em contrapartida, ao 

observar a população de ingressantes nos cursos pertencentes ao Grupo 4 foi 
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verificada a maior permanência de alunos que não se beneficiaram da Lei de Cotas. 

Ao final do primeiro ano de acompanhamento, constatou-se 79,0% de sobrevida dos 

alunos cotistas e 80,9% dos não cotistas. Por outro lado, após cinco anos de 

acompanhamento foi observada sobrevida de 36,8% dos cotistas e 41,9% dos não 

cotistas. Observa-se na Tabela 7 que, apesar da sutil diferença na sobrevida dos 

cotistas e não cotistas do Grupo 3, não houve evidências de que essas diferenças 

fossem estatisticamente significativas. Por outro lado, constata-se que os discentes 

não cotistas do Grupo 4 apresentaram 15% menores chances de evadir quando 

comparado ao grupo de cotistas (p-valor = 0,05). Ou seja, nos dois grupos com 

maiores notas para acesso na UFRN (1 e 2) e no Grupo 3 não fez diferença para a 

permanência ser ou não cotistas. Enquanto no Grupo 4, que parece ser o grupo com 

maior evasão e menor nota de acesso à universidade, não ser cotista fez a diferença 

para a permanência na universidade. 

Tabela 7 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo grupo e modalidade de concorrência 

Variável N 
Sobrevida 

p-valor* HR IC 95% (HR) 
1 ano 5 anos 

Grupo       < 0,0001     

  Grupo 1 543 95,6% 82,2%   1 - 

  Grupo 2 1.095 90,1% 73,6%   1,61 [1,25 - 2,05] 

  Grupo 3 1.062 88,0% 62,8%   2,39 [1,87 - 3,04] 

  Grupo 4 1.562 80,0% 39,5%   4,56 [3,62 - 5,73] 

Grupo 1       

0,52 

    

  Cotista 325 95,9% 80,4% 1 - 

  Não cotista 218 95,2% 84,9% 0,87 [0,56 - 1,34] 

Grupo 2       

0,31 

    

  Cotista 537 90,0% 71,7% 1 - 

  Não cotista 558 90,2% 75,4% 0,83 [0,64 - 1,08] 

Grupo 3       

0,13 

    

  Cotista 487 93,3% 56,9% 1 - 

  Não cotista 575 90,3% 55,2% 0,96 [0,76 - 1,22] 

Grupo 4       

0,05 

    

  Cotista 782 79,0% 36,8% 1 - 

  Não cotista 780 80,9% 41,9% 0,85 [0,72 - 0,99] 

HR = Hazard Ratio 

*Significância estatística Teste Kaplan-Meier 
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Posto isso, a Figura 15 apresenta a sobrevida de ingressantes no Campus 

Central da UFRN em 2014, segundo área de conhecimento. Observa-se que os 

cursos da área Biomédica apresentam maior sobrevida, seguido pelos cursos de 

Humanística I/II que também apresentam menores registros de cancelamentos. Por 

outro lado, os cursos que compreendem a área Tecnológica I/II apresentaram as 

maiores taxas de evasão, comparados aos demais grupos. Esse resultado é 

compatível com os encontrados por Davok e Bernard (2016) ao analisar a evasão nos 

cursos de graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Os 

autores identificaram menores índices de evasão nos cursos da área de Ciências da 

Saúde e maiores nos cursos das áreas de Ciências Exatas e da Terra e Engenharias. 

Figura 15 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo área de conhecimento 

 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

Diante disso, a Figura 16 ilustra a trajetória dos cotistas e não cotistas dentro 

de cada área específica. Observa-se que apesar dos maiores cancelamentos 

ocorrerem no primeiro ano em todos os cursos, a área tecnológica apresenta menor 

sobrevida quando comparada com a área Biomédica e de Ciências Humanas. 

Destaca-se a alta evasão de não cotistas ao fim do segundo semestre na área 

Biomédica, que pode indicar a migração para outros cursos. 
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Figura 16 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo área de conhecimento e modalidade de concorrência 

 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

Diante do exposto, nota-se diferencias nas trajetórias dos alunos entre as áreas 

de conhecimento, entretanto não há evidências de diferenças na permanência entre 

cotistas e não cotistas dentro de cada área. Destaca-se que os alunos dos cursos da 

área tecnológica apresentaram duas vezes mais chance de evadir quando comparado 

com os alunos da área Biomédica (HR = 2,01), apresentado na Tabela 8. Não foram 

identificadas diferenças entre a permanência nos cursos da área Biomédica e 

Humanas.  

Tabela 8 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo área de conhecimento e modalidade de concorrência 

Variável N 
Sobrevida 

p-valor* HR IC 95% (HR) 
1 ano 5 anos 

Área de conhecimento      < 0,001     

  Biomédica 878 89,0% 70,5%   1 - 

  Humanística I/II 1.585 90,4% 71,4%   0,93 [0,78 - 1,11] 

  Tecnológica I/II 1.799 83,0% 47,3%   2,01 [1,71 - 2,35] 

Biomédica       

0,21 

    

  Cotista 435 90,8% 68,2% 1 - 

  Não cotista 443 87,1% 72,9% 0,84 [0,63 - 1,11] 

Humanística I/II       

0,85 

    

  Cotista 767 90,1% 71,1% 1 - 

  Não cotista 818 90,7% 71,8% 0,98 [0,78 - 1,21] 

Tecnológica I/II       

0,43 

    

  Cotista 929 83,0% 46,2% 1 - 

  Não cotista 870 83,1% 48,4% 0,93 [0,80 - 1,10] 

HR = Hazard Ratio 

*Significância estatística Teste Kaplan-Meier 
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A Figura 17 apresenta a trajetória da coorte de ingressantes no Campus Central 

da UFRN segundo desempenho no primeiro semestre letivo. Para isso, classificou-se 

os discentes em três grupos de acordo com o MC no primeiro semestre: os com piores 

desempenho, os com melhores desempenho e os alunos com desempenho mediano, 

com as notas entre os dois quartis. Desse modo, analisou-se as medidas de dispersão 

em que foram observados os quartis. Assim, considerou-se como piores desempenho 

os alunos que estavam no primeiro quartil, ou seja, com nota menor ou igual a 6,7. Da 

mesma forma, considerou-se como melhores desempenho os alunos que registraram 

desempenho acima do terceiro quartil, ou melhor, com desempenho maior ou igual a 

8,4. Por fim, os demais alunos foram classificados no grupo que compreende o MC 

no primeiro semestre entre 6,8 e 8,3. A Figura 17 apresenta a trajetória desses alunos 

segundo desempenho no primeiro semestre. 

Figura 17 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo desempenho 

 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

 
Observa-se que foram identificadas diferenças na trajetória dos alunos de 

acordo com o desempenho no primeiro semestre (p-valor < 0,001), em que o grupo 

que registrou pior desempenho ao ingressar na universidade apresentou maiores 

cancelamentos. A Figura 18 apresenta a distribuição dessas trajetórias segundo 
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modalidade de concorrência, em que foram encontradas maiores diferenças entre os 

grupos de menores níveis de desempenho.  

Figura 18 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo desempenho e modalidade de concorrência 

 
Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

Observa-se na Tabela 8 que os alunos que registraram desempenho mediano, 

entre 6,8 e 8,3, apresentaram 32% menores chances de evadir quando comparados 

com os que registraram desempenho inferior ou igual a 6,7. Da mesma forma os 

melhores alunos no primeiro semestre, com desempenho acima de 8,4, apresentaram 

41% menores chances de evadir quando comparados com os alunos com baixos 

níveis de desempenho. Ao observar a trajetória entre os grupos, identifica-se 

diferenciais apenas no grupo de menor nível de desempenho, em que os alunos não 

cotistas apresentaram 17% menores chances de evadir (p-valor = 0,031), quando 

comparado aos não cotistas. 
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Tabela 9 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo desempenho e modalidade de concorrência 

Variável N 
Sobrevida 

p-valor* HR IC 95% (HR) 
1 ano 5 anos 

Desempenho       < 0,001     

  Até 6,7 941 92,3% 41,5%   1 - 

  Entre 6,8 e 8,3 1.666 91,5% 57,5%   0,68 [0,60 - 0,75] 

  Acima de 8,4 913 91,0% 61,7%   0,59 [0,52 - 0,67] 

Até 6,7       

0,03 

    

  Cotista 494 91,5% 38,4% 1 - 

  Não cotista 447 93,3% 45,1% 0,83 [0,70 - 0,98] 

Entre 6,8 e 8,3       

0,88 

    

  Cotista 855 92,7% 57,9% 1 - 

  Não cotista 811 90,1% 57,1% 1,01 [0,87 - 1,17] 

Acima de 8,4       

0,39 

    

  Cotista 417 91,6% 63,0% 1 - 

  Não cotista 496 90,5% 60,6% 1,09 [0,89 - 1,36] 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

HR = Hazard Ratio 

*Significância estatística Teste Kaplan-Meier 

Observa-se na Figura 19 que os discentes que alegaram nunca ter trabalhado, 

até o ato da matrícula, permanecem mais na universidade. Por outro lado, os alunos 

que estavam trabalhando apresentaram maiores índices de evasão. Por meio da 

análise gráfica, identifica-se que essa diferença se dá desde o primeiro semestre, em 

que foram identificadas sobrevida de 69,8%, 77,6% e 82,5% para os discentes que 

estavam trabalhando, já trabalharam e nunca trabalharam, respectivamente. Da 

mesma forma, observou-se sobrevida de 35,2%, 43,7% e 51,4% ao fim de cinco anos 

de acompanhamento, para os discentes que estavam trabalhando, já trabalharam e 

nunca trabalharam, respectivamente. Portanto, por meio do teste de Log Rank, 

constatou-se que, a um nível de significância de 5%, há evidências para se afirmar 

que existe diferença entre a permanências desses três grupos analisados. 
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Figura 19 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo trabalho 

 
Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

Ao investigar as trajetórias dos cotistas e não cotistas dentro de cada grupo, 

constata-se que apesar da alta evasão no grupo de discentes que estão trabalhando, 

ao nível de significância de 5%, não há evidências para se afirmar que existe diferença 

entre os cotistas e não cotistas que estão trabalhando (p-valor = 0,56). Da mesma 

forma, não se identificou diferenças nos cancelamentos de matrículas de cotistas e 

não cotistas que nunca trabalharam (p-valor = 0,23). Por outro lado, ao nível de 

confiança de 95%, identificaram-se diferenças na permanência dos cotistas e não 

cotistas que já trabalharam, mas não estão trabalhando no momento. Por meio da 

análise visual, identificaram-se essas diferenças se acentuam a partir do segundo ano 

de curso. Diante disso, constata-se na Tabela 9 que os cotistas que já trabalharam, 

mas ao ingressar na universidade não estavam trabalhando, apresentaram 30% mais 

chance de permanecer do que os não cotistas na mesma situação.  
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Figura 20 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo trabalho 

 
Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

Tabela 10 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo trabalho e modalidade de concorrência 

Variável N 
Sobrevida 

p-valor* HR IC 95% (HR) 
1 ano 5 anos 

Trabalho       < 0,001     

  Está trabalhando 1.212 69,8% 35,2%   1 - 

  Já trabalhou 825 77,6% 43,7%   0,78 [0,69 - 0,87] 

  Nunca trabalhou 2.225 82,5% 51,4%   0,63 [0,58 - 0,69] 

Está trabalhando       

0,56 

    

  Cotista 685 78,8% 44,7% 1 - 

  Não cotista 527 77,0% 45,7% 1,04 [0,91 - 1,20] 

Já trabalhou       

0,005 

    

  Cotista 476 79,8% 47,6% 1 - 

  Não cotista 349 74,5% 38,3% 1,30 [1,08 - 1,56] 

Nunca trabalhou       

0,23 

    

  Cotista 970 84,0% 49,5% 1 - 

  Não cotista 1.255 81,3% 52,9% 0,93 [0,82 - 1,05] 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

HR = Hazard Ratio 

*Significância estatística Teste Kaplan-Meier 

Por fim, analisou-se a trajetória dos ingressantes que eram responsáveis pelos 

lares que residiam. Nota-se que, ao nível de confiança de 95%, foram identificadas 
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evidências de diferenças entre os grupos. Por meio da análise visual, percebe-se que 

nos primeiros anos de cursos essa diferença não era expressiva, entretanto, a partir 

do sexto semestre são identificadas maiores diferenças entre os grupos.  

Figura 21 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo responsável pelo lar 

 
Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

Ao analisar os cancelamentos dos cotistas e não cotistas entre os grupos, nota-

se que apesar dos não cotistas registrarem menores evasões nos dois cenários, essas 

diferenças não foram estatisticamente significantes. 

Figura 22 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo trabalho e modalidade de concorrência 

 
Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 
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Diante disso, os discentes que alegaram serem responsáveis pelos seus 

respectivos lares apresentaram 18% maiores chances de evadir, quando comparados 

aos discentes que não eram responsáveis pelos seus lares. 

Tabela 11 – Sobrevida da coorte de ingressantes no Campus Central da UFRN 
em 2014, segundo trabalho e modalidade de concorrência 

Variável N 
Sobrevida 

p-valor* HR IC 95% (HR) 
1 ano 5 anos 

Responsável pelo lar       0,02     

  Não 2.510 87,5% 60,8%   1 - 

  Sim 495 86,9% 63,2%   1,18 [1,02 - 1,38] 

Responsável pelo lar       

0,54 

    

  Cotista 291 84,9% 54,9% 1 - 

  Não cotista 204 88,7% 58,1% 0,92 [0,69 - 1,20] 

Não responsável pelo lar       

0,41 

    

  Cotista 1.209 88,1% 62,2% 1 - 

  Não cotista 1.301 86,6% 64,0% 0,94 [0,83 - 1,08] 

HR = Hazard Ratio 

Com base nas análises realizadas sobre a evasão identificou-se que o 

fenômeno está atrelado a série de fatores, entre eles o desempenho acadêmico do 

discente dentro da universidade. Nesse contexto, o próximo tópico apresenta uma 

análise do desempenho dos cotistas e não cotistas ingressantes na UFRN, em 2014. 
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4.3 Análise do Desempenho 

Para a análise do desempenho acadêmico, foram descartadas as observações 

dos alunos que tiveram suas matrículas canceladas ou que estavam trancadas no 

período de referência: maio de 2019. Assim, observou-se o desempenho acadêmico, 

por meio da Média de Conclusão (MC), de 1.858 alunos, 929 cotistas e 929 não 

cotistas. Destaca-se que, conforme abordado nos aspectos metodológicos, o efeito 

da cota sob o desempenho foi estimado controlando por variáveis socioeconômicas, 

a fim de evitar vieses de seleção. Após o pareamento, testou-se a normalidade dos 

dados e foi identificado que os mesmos não estão dentro dos critérios de normalidade. 

Com isso, foram utilizados testes não paramétricos para comparar os grupos. 

A Figura 23 apresenta a distribuição desses dados, em que o grupo de cotistas 

registrou MC médio de 7,7, enquanto o dos não cotistas apresentou média de 7,8. Ao 

analisar os quartis, nota-se que os alunos de desempenho mais baixo (25% menores) 

possuíam MC igual ou menor que 7,1 em ambos os grupos. Por outro lado, foi 

identificada uma pequena diferença entre os melhores desempenhos, em que 25% 

dos alunos cotistas registraram MC maior ou igual a 8,4 e 25% dos alunos não cotistas 

registraram MC maior ou igual a 8,5. Da mesma forma, foi identificada uma sutil 

diferença entre as medianas, sendo de 7,8 e 7,9 para os grupos de cotistas e não 

cotistas, respectivamente. Entretanto, por meio do teste não paramétrico U de Mann-

Whitney (p-valor = 0,30) foi constatado que, a um nível de confiança de 95%, não há 

evidências para se afirmar que existe diferença entre o desempenho acadêmico dos 

cotistas e não cotistas. Ou seja, de modo geral, não há efeito da cota sobre o 

desempenho dos alunos. 

Esses resultados são compatíveis com os obtidos por Queiroz et al. (2015) ao 

avaliar o desempenho dos alunos ingressantes por meio de cotas sociais e raciais 

comparando-o ao da ampla concorrência na Universidade Federal de Uberlândia. Os 

autores não identificaram diferenças no desempenho entre os grupos. Por outro lado, 

em estudos realizados por Waltenberg e Carvalho (2012) identificaram um 

desempenho superior dos alunos não cotistas em relação aos cotistas, nas 

universidades federais do Brasil em 2008. Da mesma forma, Mendes Junior (2013) 

observou desempenho inferir dos cotistas ao analisar os coeficientes de desempenho 
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na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Diante disso, destaca-se que a Lei de 

Cotas foi implementada recentemente e grande parte dos estudos de grande 

relevância foram realizados sob outro contexto e perfil universitário. 

 

Figura 23 – Desempenho da coorte de ingressantes no Campus Central da 
UFRN em 2014, segundo forma de acesso 

 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

Ao avaliar o desempenho nos grupos de cursos formados e apresentados no 

Quadro 2, constatou-se por meio do Teste não-paramétrico Kruskal-Wallis a 

existência de diferenças no desempenho acadêmico na universidade entre os grupos 

(p-valor < 0,001). Destaca-se que o Grupo 3 apresentou maior desempenho que os 

demais com mediana de 8,3. Por outro lado, o Grupo 1, que abarca os cursos de 

maiores notas para acesso à UFRN apresentou mediana de 8,0. Entretanto, ao 

analisar esses resultados, é importante observar a influência de outras variáveis, 

como os diferentes padrões de avaliação dos alunos, em que alguns cursos 

estabelecem critérios mais rigorosos do que outros, conforme destaca Peixoto et al. 

(2015). Ao realizar a comparação entre pares para identificar como se dão essas 

diferenças, apenas não foram identificadas diferenças entre os Grupos 1 e 2 (p = 

0,77), entretanto, foram observadas diferenças entre os demais, ao nível de 

significância de 5%. 
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Figura 24 – Desempenho da coorte de ingressantes no Campus Central da 
UFRN em 2014, segundo grupo 

 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

Ao analisar o desempenho dos cotistas e não cotistas nos grupos de cursos, 

observa-se que os cotistas apresentaram desempenho mediano superior aos não 

cotistas apenas no Grupo 4, que compreende os cursos de menores notas para 

acesso à universidade e maior evasão. Entretanto, essa diferença não foi 

estatisticamente significante entre os grupos (p-valor = 0,34). Por outro lado, nos 

demais grupos de cursos os não cotistas apresentaram desempenho um pouco maior, 

com evidências de diferenças entre o desempenho dos cotistas e não cotistas apenas 

no Grupo 1 (p-valor = 0,05) e no Grupo 3 (p-valor = 0,04). Destaca-se que, apesar dos 

alunos não cotistas apresentarem MC mediano maior do que os não cotistas nos 

cursos do Grupo 2, essa diferença não foi estatisticamente significante. Conforme 

abordado por Mendes Junior (2013), a diferença no desempenho entre os grupos de 

cotistas e não cotistas é maior nos cursos mais concorridos, corroborando os dados 

apresentados, em que a disparidade foi identificada principalmente nos cursos do 

Grupo 1. 

  



79 

 

Tabela 12 – Desempenho da coorte de ingressantes no Campus Central da 
UFRN em 2014, segundo grupo e forma de acesso à universidade 

Grupo 
Desempenho Acadêmico Mediano  

Cotista Não cotista Diferença p-valor 

Grupo 1 7,99 8,14 -0,15 0,05 

Grupo 2 7,92 7,96 -0,04 0,12 

Grupo 3 8,25 8,36 -0,11 0,04 

Grupo 4 6,94 6,90 0,04 0,34 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

A Figura 25 apresenta a distribuição do desempenho dos discentes segundo 

área de conhecimento. Observa-se que, com relação ao MC, os discentes com 

maiores desempenhos foram identificados na área de Humanística, seguido por 

Biomédica e Tecnológica. Por meio do teste Kruskal-Wallis, identificou-se diferença 

nos MCs entre as áreas (p-valor < 0,01), ao nível de significância de 5%. Ao realizar 

o teste entre pares, identificou-se diferenças dos três grupos entre si. 

Figura 25 – Desempenho da coorte de ingressantes no Campus Central da 
UFRN em 2014, segundo área de conhecimento 

 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

A fim de analisar o desempenho dos cotistas e não cotistas dentro de cada 

área, a tabela 13 apresenta as medianas do MC, a diferença entre os grupos e a 

significância estatística. Por meio do Teste U de Mann-Whitney, ao nível de 

significância de 5%, foram identificadas diferenças apenas no desempenho dos 

cotistas e não cotistas nos cursos da área Biomédica (p-valor = 0,003). Apesar da 



80 

 

diferença identificada no desempenho dos cotistas e não cotistas da área humanística, 

estas não foram estatisticamente significantes, ao nível de confiança de 95%. 

Tabela 13 – Desempenho da coorte de ingressantes no Campus Central da 
UFRN em 2014, segundo acesso área de conhecimento e forma de acesso à 

universidade 

Área de 
conhecimento 

Desempenho Acadêmico Mediano 
p-valor 

Cotista Não cotista Diferença 

Biomédica 7,68 7,88 -0,20 0,003 

Humanística 8,32 8,41 0,09 0,096 

Tecnológica 7,10 7,10 0,00 0,656 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

De um modo geral, pode-se dizer que o desempenho acadêmico do aluno 

parece ser influenciado por fatores extras como o curso escolhido e área de 

conhecimento a que ele faz parte. A Figura 26 apresenta a distribuição das notas dos 

ingressantes no Campus Central da UFRN em 2014, segundo sexo. Observa-se que 

discentes do sexo feminino apresentaram desempenho superior aos discentes do 

sexo masculino (p-valor < 0,01). 

Figura 26 – Desempenho da coorte de ingressantes no Campus Central da 
UFRN em 2014, segundo sexo 

 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

Posto isso, a Tabela 13 apresenta a diferença de desempenho dos cotistas e 

não cotistas, segundo sexo. Foram observadas maiores diferenças no desempenho 
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mediano entre as discentes do sexo feminino, entretanto sem significância estatística, 

ao nível de confiança de 95%. 

Tabela 14 – Desempenho da coorte de ingressantes no Campus Central da 
UFRN em 2014, segundo sexo e forma de acesso à universidade 

Sexo 
Desempenho Acadêmico Mediano   

Cotista Não cotista Diferença p-valor 

Masculino 6,98 7,03 -0,05 0,43 

Feminino 7,54 7,71 -0,17 0,09 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

Por fim, a Figura 20 apresenta a diferença de desempenho segundo discentes 

que entraram na universidade trabalhando, os discentes que nunca trabalharam ou os 

discentes que já trabalharam, mas não estavam trabalhando ao ingressar na UFRN. 

Por meio do teste Kruskal-Wallis, identificou-se diferença nos MCs entre os grupos (p-

valor < 0,01), ao nível de significância de 5%. Ao realizar a análise entre pares, 

identificou-se que essa diferença ocorreu entre os alunos que estavam trabalhando e 

os que nunca trabalharam (p-valor = 0,01). 

Figura 23 – Desempenho da coorte de ingressantes no Campus Central da 
UFRN em 2014, segundo ocupação 

 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 
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Por fim, a Tabela  apresenta a diferença de desempenho segundo discentes 

que entraram na universidade trabalhando, nunca trabalharam ou já trabalhou, mas 

não estava trabalhando, segundo cotistas e não cotistas. Foram identificadas 

diferenças apenas no grupo que está trabalhando, em que os alunos cotistas 

apresentaram desempenho levemente inferior aos dos não cotistas. 

Tabela 15 – Desempenho da coorte de ingressantes no Campus Central da 
UFRN em 2014, segundo trabalho e forma de acesso à universidade 

Sexo 
Desempenho Acadêmico Mediano   

Cotista Não cotista Diferença p-valor 

Está trabalhando 7,00 7,34 -0,34 < 0,01 

Já trabalhou 7,41 7,38 0,03 0,84 

Nunca trabalhou 7,31 7,31 0,00 0,73 

Fonte dos dados básicos: OVEU/COMPERVE, 2014 

De um modo geral, os resultados apontaram que o desempenho acadêmico do 

aluno pode ser impactado por fatores como o curso, a área de conhecimento e se ele 

exercia outras atividades fora do ambiente acadêmico quando ingressou na 

universidade. Ao avaliar a forma de acesso do aluno na universidade, ao nível de 

significância de 5%, não foram encontradas evidências de diferenças no desempenho 

entre cotistas e não cotistas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Ensino Superior passou por grande expansão nas últimas duas décadas, 

principalmente em relação ao acesso. Essas transições ocasionaram mudanças 

expressivas no perfil dos ingressantes das universidades, que era considerado um 

espaço elitista. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo analisar a 

trajetória acadêmica dos ingressantes na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte após a implementação da Lei de Cotas, em 2014, e avaliando a permanência e 

o desempenho dos alunos cotistas e os ingressantes via ampla concorrência. 

Identificou-se que, apesar de estarem inseridos no mesmo ambiente 

educacional, são encontradas diferenças socioeconômicas bem definidas entre o 

grupo de ingressantes por Lei de Cotas e os ingressantes via ampla concorrência, tais 

como a participação na renda familiar, ocupação e grau de instrução dos pais. 

Ao avaliar a permanência na universidade, constatou-se que a evasão 

representa um problema tanto para o grupo de cotistas quanto para os ingressantes 

via ampla concorrência. Desse modo, diante do impacto que o cancelamento da 

matrícula pode causar tanto para o aluno quanto para a universidade, destaca-se a 

importância de estudos e de políticas que identifiquem cada vez mais a causa deste 

problema. Nas diversas análises realizadas por meio da análise de sobrevida, 

observou-se que cerca de 30% dos discentes cancelaram suas matrículas, mas 

efetivaram um cadastro em um novo curso. Apesar de diversos autores discutirem que 

nem sempre a evasão deve ser considerada um fracasso, os impactos que ela pode 

acarretar sugerem análises futuras acerca da eficácia dos métodos de seleção e 

escolha do curso para acesso à universidade. Ademais, considerando que o SISU 

eliminou as duas entradas a partir de 2015, estudos futuros podem verificar se essa 

alta evasão persistiu após a mudança. 

Além disso, constatou-se que, de modo geral, não houve diferença na 

permanência dos cotistas e não cotistas na UFRN, considerando cinco anos de 

acompanhamento semestrais. Entretanto, ao se avaliar fatores específicos foram 

identificadas diferenças mínimas entre os dois grupos, apontando para a confirmação 
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apenas parcial da hipótese estabelecida neste estudo de que não há diferenças 

quanto à permanência entre os discentes dos dois grupos. Verificou-se apenas para 

o Grupo 4, que reúne cursos com alta evasão e menores notas de acesso à UFRN, 

aqueles que ingressaram via ampla concorrência apresentaram 15% menores 

chances de evadir, quando comparado aos cotistas. Com isso, contatou-se que as 

diferenças não estão na modalidade de ingresso, mas nas condições estruturais dos 

ingressantes. 

Ao se verificar o impacto da nota no primeiro semestre, observou-se que os 

alunos com maior desempenho no início do curso apresentam menos chances de 

evadir. Além disso, dentro do grupo de discentes de nível mais baixo de desempenho, 

os cotistas permanecem menos do que os não cotistas. É possível que um contexto 

mais adverso à permanência, a origem socioeconômica do aluno se sobressaia na 

comparação entre cotistas e não cotistas, e em favor da permanência daqueles alunos 

de melhores condições sociais. 

Verificou-se também que os alunos que estavam trabalhando ao ingressar na 

universidade apresentaram maior evasão. E, comparando-se o grupo de cotistas e 

não cotistas, constatou-se que os cotistas que já trabalharam, mas não estavam 

trabalhando, permaneceram mais do que os não cotistas, apontando neste caso para 

um efeito positivo das cotas no grupo de alunos que já trabalharam, mas não estavam 

trabalhando ao ingressara na UFRN. Este resultado em particular pode ser evidência 

do impacto das bolsas e auxílios permanência oferecidos na UFRN, em que os 

cotistas têm os requisitos para serem beneficiados. Entretanto, por meio dos dados 

disponibilizados, não foi possível investigar o status dos alunos cotistas quanto ao 

recebimento destes auxílios, sendo uma importante frente de análise em estudos 

futuros. 

Por fim, foram encontradas evidências em relação às variáveis “responsável 

pelo lar” e sexo. Nas quais, o discente não ser responsável pelo lar e ser do sexo 

feminino apresenta maios chance de permanência. Entretanto, o fato de o aluno ser 

cotista não apresentou efeito na permanência entre estes grupos. 

Assim como no caso da permanência, para o desempenho pode-se confirmar 

apenas parcialmente a hipótese de que não há diferenças entre cotistas e não cotistas, 

uma vez que para características específicas, como o agrupamento dos cursos, a área 
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e se trabalhava ao ingressar na universidade houve diferenças estatisticamente 

significantes entre os dois grupos. Todavia, cabe destacar que as diferenças nos 

escores de desempenho entre eles foram mínimas, sinalizando para uma vantagem 

pouco expressiva do indicador de desempenho para alunos que ingressaram via 

ampla concorrência em relação aos que entraram na UFRN via reserva de vagas. 

Ressalta-se que alguns estudos realizados não corroboram com os resultados 

aqui apresentados, entretanto estes foram realizados em grande parte antes da 

aplicação da Lei de Cotas e outros utilizando recortes de cursos, áreas e até 

semestres distintos no que diz respeito ao desempenho. Em relação à evasão, 

pouquíssimos estudos foram realizados de forma longitudinal. Destaca-se que este é 

um dos grandes diferenciais desta pesquisa, tendo em vista que o período em que 

ocorreu o cancelamento mostrou-se relevante em muitas das análises apresentadas. 

Dentre as limitações, não foi possível identificar se o discente participou de alguma 

política de permanência na universidade ou se era beneficiário de bolsas. Sugere-se 

que próximos estudos façam esse tipo de abordagem.  

A partir do desenvolvimento de cada um dos objetivos específicos ao longo do 

trabalho, foi possível reconhecer a importância da Lei de Cotas na expansão do 

acesso ao Ensino Superior. Embora o acesso à universidade não garanta o acesso 

ao mercado de trabalho, ressalta-se que o acesso à universidade pode gerar melhores 

perspectivas aos ingressantes em situações sociais mais vulneráveis. E, nesse 

contexto, os resultados aqui apresentados podem embasar a implantação de políticas 

públicas de forma mais assertivas na UFRN. Por fim, análises futuras sobre a inserção 

dos alunos cotistas e não cotistas no mercado de trabalho são agendas de pesquisas 

importantes para um entendimento mais completo sobre o impacto desta política 

pública. 
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