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Resumo 

O ensino superior brasileiro possui um histórico elitista. No entanto, as políticas dos últimos 20 

anos têm modificado o perfil dos discentes que acessam esse nível de ensino. Entre estas, 

encontramos a política de cotas, que deve vir acompanhada de outras para garantia da entrada, 

ensino de qualidade e conclusão dos cursos. Neste sentido, este trabalho tem o objetivo de 

analisar a política de cotas na UFRN a partir trajetória acadêmica do aluno cotista. Como 

objetivos específicos, elencamos: caracterizar a implementação da lei e a entrada dos alunos 

cotistas na UFRN; investigar o perfil socioeconômico destes; averiguar índices de conclusão e 

desligamento; analisar o acesso às atividades de monitoria, pesquisa, extensão, apoio técnico e 

bolsas e auxílios da assistência estudantil em comparação aos alunos não cotistas; discutir os 

limites e possibilidades da política de cotas. Para atingi-los foi feito levantamento de dados 

sobre a implementação da política e dos processos seletivos dos anos de 2013 a 2015. Além 

disso, foram solicitados à Superintendência de Informática da UFRN dados sobre a entrada, 

status da matrícula, desempenho acadêmico, acesso a bolsas de monitoria, pesquisa, extensão, 

apoio técnico e aos auxílios oferecidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Tivemos 

acesso ainda às respostas do Cadastro Único, questionário socioeconômico respondido de 

forma voluntária pelos discentes, que determina a sua inclusão ou não na categoria de alunos 

carentes e consequente priorização no recebimento dos auxílios. Após análise dos documentos, 

os dados foram inseridos em banco de dados do SPSS e utilizada estatística descritiva para 

análise. Os resultados apontam que a trajetória acadêmica dos alunos cotistas é diferente da 

trajetória dos não cotistas. No entanto, não existem diferenças significativas no desempenho 

acadêmico dos dois grupos. Além disso, demonstram a importância das atividades e auxílios 

oferecidos pela instituição para o sucesso acadêmico dos discentes.  

 

Palavras-Chave: Políticas Públicas, Ensino Superior, Cotas 
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Abstract 

Brazilian higher education has an elitist history. However, the policies of the last 20 years have 

changed the profile of students who access this level of education. Among these, we find the 

quota policy, which should be accompanied by others to ensure entry, quality education and 

completion of courses. In this sense, this paper aims to analyze the quota policy at UFRN based 

on the academic trajectory of the quota student. As specific objectives, we list: characterize the 

implementation of the quota law and the entry of quota students in UFRN; investigate their 

socioeconomic profile; ascertain completion and termination rates; analyze access to 

monitoring, research and extension activities, technical support and scholarships and aid of the 

student assistance compared to non-quota students; discuss the limits and possibilities of quota 

policy. To reach them, data were collected on the implementation of the policy and on the 

selection processes from 2013 to 2015. In addition, the UFRN’s Informatics Superintendence 

was asked for data on entry, enrollment status, academic performance, access to monitoring, 

research, and extension scholarships, technical support and aid offered by the Pró-Reitoria of 

Students Affairs. We had continuous access to the responses of the Cadastro Único, a 

socioeconomic form voluntarily answered by the students, which determines their inclusion or 

not in the category of underprivileged students and consequent prioritization in receiving aid. 

After document analysis, the data were entered into a SPSS database and descriptive statistics 

were used for analysis. The results indicate that the academic trajectory of the quota students is 

different from the non-quota students. However, there are no significant differences in academic 

performance of the two groups. In addition, they demonstrate the importance of the activities 

and support offered by the institution for the academic success of students. 

Keywords: Higher Education, Public Policies, Quotas
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Apresentação 

 

A presente pesquisa surgiu a partir do percurso acadêmico e profissional da autora que 

desde a graduação tinha interesse na área de psicologia da educação, atuando desde que iniciou 

sua vida profissional na área mencionada. A primeira experiência como psicóloga, em um 

campus de uma universidade federal do interior do Rio Grande do Norte, possibilitou a 

observação de diversas situações que dificultavam a trajetória acadêmica dos discentes. Entre 

estas, questões financeiras, distância da família, dificuldade de integração ao ambiente 

universitário e a descrença dos professores em relação a capacidade e conhecimentos 

necessários destes alunos para a participação e conclusão dos cursos de graduação. A 

mencionada universidade possuía cursos em sua maioria da área de exatas e tecnológica e 

recebia alunos de várias cidades do Estado e de diversas outras do país por ser uma cidade polo, 

alunos em sua maioria advindos de escolas públicas. 

Questões semelhantes puderam ser observadas quando a autora passou a atuar em outra 

universidade federal, também em cursos da área tecnológica, mas na capital do Estado, 

ocupação que exerce atualmente. É psicóloga do Instituto Metrópole Digital (IMD) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que tem suas atividades voltadas para 

a formação de pessoal de nível técnico, superior e de pós-graduação na área de Tecnologia da 

Informação (TI), além de desenvolver ações de pesquisa, inovação tecnológica e incentivo à 

cultura do empreendedorismo. A servidora integra o setor pedagógico do IMD, no qual atua 

interdisciplinarmente com profissionais da pedagogia e do serviço social. Concomitante a 

atuação profissional mencionada, a participação no Grupo de Pesquisas Marxismo & Educação 

(GPM&E) contribuiu para o interesse de uma leitura mais sensível e crítica desta realidade. 

 Neste sentido, o trabalho que segue é o produto da pesquisa desenvolvida durante o 

curso de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRN (PPgPsi/UFRN), 
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na qual a discente debruçou-se sobre o tema da Política de Cotas focando na trajetória 

acadêmica dos discentes cotistas. Desta forma, a parte teórica, além da Introdução, está dividida 

em três capítulos. O primeiro, “Ensino Superior e Democratização” apresenta a constituição 

deste nível de ensino e como as medidas adotadas nos processos de constituição, expansão e 

reforma privilegiaram o setor privado, além de mostrar dados sobre o sistema discutindo as 

repercussões determinadas pelo modelo adotado.  

 Já o segundo capítulo “Políticas de Cotas no Ensino Superior” está subdividido em – 

Surgimento e Controvérsias; e Implementação das Cotas – e visa apresentar as ações 

afirmativas, mais especificamente a política de cotas, atualmente vigente nas Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES). Além disso, apresenta dados sobre a implementação da 

política abordando as controvérsias existentes e a necessidade de implementação de ações de 

permanência para efetivação da política estudada. Parte-se do pressuposto de uma visão 

marxista para o desenvolvimento do trabalho, que será melhor explicitado no desenvolvimento 

do texto, a partir da qual se compreende que as políticas de ações afirmativas são limitadas, 

visto que não provocam modificações na estrutura do capital, mas nem por isso deixam de ser 

importantes, principalmente no atual contexto histórico e político, visto que podem contribuir 

para a minimização das barreiras encontradas no acesso ao ensino superior.  

O terceiro capítulo “Permanência, Assistência Estudantil e Qualidade do Ensino” trata 

da importância das políticas de permanência, do papel da assistência estudantil no processo e a 

importância das atividades de ensino, pesquisa e extensão para a qualidade do ensino superior, 

bem como a importância destes para a garantia da qualidade da formação dos ingressantes na 

universidade, principalmente os alunos cotistas. Para tanto é dividido em dois subtópicos, a 

saber: Política de Assistência Estudantil e Qualidade do Ensino e a importância do tripé 

universitário (ensino, pesquisa e extensão). Em seguida é apresentada a pesquisa, os resultados 

encontrados e as discussões decorrentes.  
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Introdução 

 

A história do Brasil, marcada pela colonização e pelo regime escravocrata, deixou 

marcas na cultura, na economia e na educação do país que perduram até os dias atuais. A 

lentidão na constituição do ensino superior e o baixo investimento na formação escolar, bem 

como o histórico de preconceito racial no país, transformou o ensino superior em um privilégio 

para poucos (Martins, 2002; Gisi, 2006, Silva, 2015). Além disso, os movimentos de expansão 

e de reforma universitária priorizaram as instituições privadas de ensino, o que não contribuiu 

para o acesso efetivo dos discentes de baixa renda.  

Aliado a isso, houve a diminuição dos investimentos no ensino superior após a abertura 

política, principalmente no governo de Fernando Henrique Cardoso, o que dificultou o acesso 

às instituições federais, fazendo os jovens das classes mais altas ocuparem a maior parte das 

vagas disponíveis, mantendo assim o caráter elitista deste nível de educação (Silva, 2015). Na 

primeira década deste novo milênio pudemos observar também a expansão das instituições 

federais, o que não significou a não expansão ou redução das instituições privadas que 

continuam concentrando o maior número de vagas e alunos no país. 

Na tentativa de modificar as dinâmicas excludentes de acesso ao ensino superior, nos 

últimos 20 anos foram implementadas ações diversas que objetivaram a democratização deste 

nível de ensino, como o Programa Expandir, a Política de Cotas, o Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), o Programa Universidade 

Para Todos (ProUni) e o Financiamento Estudantil (FIES) (Carvalho & Ferreira, 2016). Estas 

ações, que visavam/visam a inserção no ensino superior de parcelas da população 

historicamente excluídas, abarcou diversas ações e programas, e conforme demonstram 

pesquisas como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2014, o Censo da 

Educação Superior 2017 e a Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de 
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Graduação 2016, estão contribuindo para a modificação do perfil dos alunos que acessam esse 

nível de ensino. 

Em se tratando do ensino superior público federal, foco deste trabalho, o REUNI e a 

política de cotas foram os que tiveram maior impacto por focarem suas ações nesse tipo de 

instituição. Nesta direção, a pesquisa sobre o Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes 

de Graduação das Universidades Federais Brasileiras de 2014, que reúne as características 

socioeconômicas básicas dos estudantes das cinco regiões geográficas, corrobora a importância 

e impacto principalmente da adoção das políticas de cotas, que apesar de não criarem novas 

vagas, tem produzido nova dinâmica no interior destas universidades.  

A pesquisa mencionada demonstrou que entre 2003 e 2014, juntos, pretos e pardos 

passaram de 34,2% do total de estudantes para 47,57%. Da mesma forma, diminuiu a 

porcentagem dos autodeclarados brancos, respectivamente 59,5% e 45,67%. E comparando 

esses dados aos dados das Séries Históricas e Estatísticas do site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), que apresentam dados nacionais, observamos que as estatísticas 

das universidades federais parecem estar se aproximando das estatísticas brasileiras. De acordo 

com os dados do IBGE (2014) a população brasileira de brancos e pretos e pardos era 

respectivamente 51,96% e 47,11% no ano de 2003 e 45,48% e 53,63% em 2014.  

Além disso, no que concerne a renda familiar dos discentes, pôde-se comparar dados de 

2010 e 2014, observando que houve evolução na proporção de estudantes sem renda ou com 

renda familiar de até 3 salários mínimos que passou de 40% para 51%. Em se tratando de 

números absolutos, os que não declararam renda triplicaram, passando de cerca de 3 para 10 

mil discentes.  

Os dados apresentados indicam que está havendo, de fato, uma mudança no perfil dos 

alunos ingressantes no ensino superior, o que é corroborado por pesquisa desenvolvida por 

Pereira (2015), que observou maior inserção de estudantes pardos e negros, bem como de 
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indivíduos oriundos de famílias com renda per capita de até 1,5 salário mínimo neste nível de 

ensino. Ou seja, a interiorização, a expansão do número e as reservas de vaga para grupos 

específicos estão possibilitando que diferentes perfis acessem o ensino superior.  

No entanto, como destacado por Silva (2015), em se tratando de democratização do 

ensino superior é necessário que se leve em consideração não apenas o acesso do discente, mas 

também seja possibilitada a permanência e conclusão do curso, havendo a necessidade de se 

melhorar o acolhimento e o apoio aos diversos alunos, principalmente os cotistas. Outros 

trabalhos, como os desenvolvidos por Cavalcanti (2015), Costa e Dias (2015) e Rosa e 

Gonçalves (2015), também ressaltam a importância de aliar a política de cotas a outras políticas 

que contribuam para o sucesso acadêmico desses discentes. 

Apesar disso, são poucas, focalizadas e em sua maioria de caráter financeiro, as ações 

desenvolvidas com o intuito de apoiar os novos graduandos que entram nas universidades 

federais e que, historicamente, tinham pouco acesso a essas instituições, o que pode dificultar 

e até impedir o sucesso acadêmico almejado.  Para que se possa diminuir a dívida histórica é 

necessário que as instituições possam formar adequadamente os alunos independentemente da 

diversidade destes (Costa & Dias, 2015). E para Tinto (1993), a permanência do estudante no 

ensino superior é influenciada, entre outras coisas, pela integração ao ambiente social e 

acadêmico, ou seja, quanto maior for a sua integração, menores as chances de abandono.  

Os alunos precisam, então, se sentir acolhidos e estimulados a participar do ambiente 

universitário. De acordo com Costa e Dias (2015) é preciso destacar ainda o papel do professor, 

o relacionamento com os alunos, as expectativas em relação a sua aprendizagem, metodologia 

de ensino e preparo para a docência que têm papel importante na relação do aluno com a 

universidade. Estudos mostram (Sobrinho & Hanashiro, 2015; Vidigal, 2016), entretanto, que 

é frequente a crença por parte de discentes não cotistas, professores e até profissionais de 

Recursos Humanos (RH) de que os alunos que atualmente estão ingressando no ensino superior 
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- cotistas - não têm condições ou apresentam maiores dificuldades em acompanhar as aulas ou 

ter uma formação de qualidade. E como ressaltado por Borges (2016), discursos contrários as 

cotas podem levar os alunos a se sentirem constrangidos e inferiorizados. 

Sobrinho e Hanashiro (2015) encontraram em seu estudo, em uma IFES, rejeição às 

cotas de 53,8% dos professores e 55,6% dos gestores de RH pesquisados. Os motivos e 

preocupações expostos dizem respeito, entre outros, ao privilégio dado a uma parte da 

sociedade que é vítima de um sistema público de educação básica precária e que isso irá 

dificultar a sua ambientação no ensino superior. Esse estudo demonstrou ainda que para os 

docentes e pró-reitores entrevistados, o novo aluno chegará ao ensino superior mais 

despreparado. Nesta mesma direção, em pesquisa realizada na Universidade Federal de Santa 

Catarina, Vidigal (2016) observou que apenas 6% dos respondentes brancos concordavam de 

fato com a importância da reserva de vagas para negros. Tais dados revelam, portanto, que o 

ambiente acadêmico pode se tornar um espaço de estigmatização dos alunos cotistas, 

dificultando a integração ao ambiente social e acadêmico da universidade e, consequentemente, 

à sua permanência e conclusão do curso.  

De acordo com Grisa (2015), as universidades têm dificuldade em compreender o papel 

de políticas como as ações afirmativas e, assim, alguns de seus atores acreditam que 

democratizar o acesso é suficiente, devendo os alunos, após a entrada no ensino superior, serem 

tratados como iguais e buscarem o sucesso individualmente, baseados na perspectiva 

meritocrática. No entanto, as condições sociais e econômicas que levaram à criação dessa 

política para o público específico não são modificadas após o acesso, o que poderá levar a uma 

permanência precarizada caso não seja dada a devida atenção ao percurso desses alunos dentro 

da universidade. O autor mencionado traz que esse tipo de postura pode levar a reprodução ou 

intensificação das desigualdades, excluindo os discentes à medida que negam uma forma 

diferente da tradicional de exercer a vida acadêmica. 
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Além disso, é discutido o atual momento político vivenciado em nosso país, com 

crescente redução de investimento, perdas de direitos sociais e adoção de medidas que 

contribuem para o aumento da privatização do ensino superior, determinada pela grande 

influência das corporações no Congresso Nacional e no Ministério da Educação (MEC), cujas 

bancadas são financiadas por grupos com grandes recursos econômicos (Carvalho, 2013; 

Alfano, 2019; Rodrigues, 2019), que exercem pressão para implementação da visão neoliberal 

na gestão das universidades públicas. Essa visão subordina a educação aos interesses do 

mercado, moldando os currículos a partir dos princípios de mérito, eficiência e competitividade.  

Em discursos e reportagens, o presidente eleito Jair Bolsonaro e sua equipe já defendeu 

a cobrança de mensalidade nas instituições públicas, além de acusar as universidades de 

doutrinação ideológica, posicionar-se contra a política de cotas e demonstrar inclinação para o 

favorecimento do ensino superior privado (Portal do G1, 2018; Saldaña, 2019). Além disso, 

declararam ainda a intenção de modificar os critérios de financiamento das pesquisas 

universitárias, direcionando-os para o atendimento das demandas de mercado e da iniciativa 

privada (APUFPR-SSind, 2018).  

Neste cenário, além da gratuidade, autonomia e qualidade da educação superior 

poderem ser comprometidas, as políticas de ações afirmativas correm o risco de deixar de 

existir, sendo de extrema importância dados empíricos que possibilitem a discussão e reflexão 

sobre a importância, o alcance e as limitações destas, bem como das estruturas de apoio voltadas 

para esses discentes.  Dar visibilidade e discutir a trajetória acadêmica desses alunos nas 

universidades federais permitirá pensar estratégias e intervenções que possibilitem ajustes nas 

ações desenvolvidas e garantam minimamente o compromisso ético-político dos profissionais 

e das IFES.  

Em relação às regiões do Brasil, a região Nordeste possui um percentual baixo da 

população de 18 a 24 anos de idade que tem acesso ao ensino superior, apenas 45,5%, em 



24 

 

 

relação à média nacional que é de 58,5%, perdendo apenas para a região norte que tem 

percentual de 40,2%. Entretanto, os índices de acesso da população parda/preta a esse nível de 

ensino acompanham as estatísticas nacionais, havendo aumento de 46,4% em 2003 para 62,27% 

em 2014. Da mesma forma, a porcentagem da população branca, neste mesmo período, 

diminuiu de 44 para 30,96%. Já em relação à população de baixa renda, atualmente, 76,66% 

dos graduandos da região Nordeste pertencem a famílias que possuem renda bruta per capita de 

até 1,5 salário mínimo (Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis, 2016). Neste sentido, é uma região que tem vários desafios no sentido de possibilitar 

que tais alunos acessem, permaneçam e concluam o ensino superior.   

Nesta região, a UFRN, sediada em Natal, é uma instituição de grande porte e de 

destaque, tendo sido avaliada pelo MEC nos anos de 2012 e 2013 como a melhor universidade 

do Nordeste, estando entre as três mais bem avaliadas no ano de 2014 e 2015, e na 4º posição 

no ano de 2016. Em 2017, a publicação britânica “Times Higher Education” apresentou a 

UFRN como uma das universidades brasileiras a integrar o ranking internacional das mil 

melhores instituições de ensino superior. Em relação ao acesso de alunos cotistas, de acordo 

com relatório elaborado pela Comissão Própria de Avaliação desta universidade, 30% dos 

alunos que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 o fizerem através de cotas.  

Inúmeras pesquisas e relatórios institucionais de diversas universidades, inclusive da 

própria UFRN, têm focado em analisar o desempenho acadêmico dos estudantes regulares e 

dos beneficiados por políticas afirmativas, como as cotas, apresentando dados que demonstram 

desempenhos semelhantes, o que tem contribuído para a visão meritocrática e consequente 

desresponsabilização dos profissionais e das instituições no que diz respeito a permanência e 

conclusão dos cursos. Diante dessas inquietações surgiu a questão de pesquisa: Como se dá a 

trajetória acadêmica dos alunos cotistas na UFRN?  
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Para respondê-la, definimos como objetivo geral analisar a política de cotas na UFRN a 

partir trajetória acadêmica do aluno cotista. E, como objetivos específicos, elencamos: a. 

caracterizar a implementação da lei e a entrada dos alunos cotistas na UFRN; b. investigar o 

perfil socioeconômico destes; c. averiguar índices de conclusão e desligamento; d. analisar o 

acesso às atividades de monitoria, pesquisa, extensão, apoio técnico e bolsas e auxílios da 

assistência estudantil em comparação aos alunos não cotistas; e. discutir os limites e 

possibilidades da política de cotas.  

 Como trajetória acadêmica compreendemos o status, desempenho acadêmico, os 

índices de ingresso, conclusão e desligamento, participação em atividades extracurriculares que 

integram o aluno ao ambiente acadêmico e complementam a formação, como bolsas de 

pesquisa, extensão e monitoria, além de acesso aos dispositivos de apoio a permanência na 

universidade, ou seja, as bolsas de apoio técnico e auxílios ofertados pela assistência estudantil. 

 

Capítulo 1: Ensino Superior e Democratização 

 

Para compreender em que contexto político e histórico as cotas e os discentes cotistas 

se inserem, neste capítulo apresentaremos uma breve história da constituição do ensino superior 

no Brasil, demonstrando o caráter elitista e excludente desse nível de ensino, cujos processos 

de expansão e reforma privilegiaram de forma mais consistente o setor privado. Além disso, 

mostraremos dados sobre o sistema de ensino superior no Brasil discutindo as repercussões 

determinadas pelo modelo adotado no país.  

 O ensino superior foi instituído tardiamente no Brasil se o compararmos aos outros 

países da América colonizados por Espanhóis e Ingleses. O México, por exemplo, já possuía 

universidades no período colonial (Martins, 2002). No Brasil, no entanto, todos os esforços 
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empreendidos para a criação de universidades durante este período ou durante a monarquia 

foram reprimidos pela coroa portuguesa, sendo os estudantes das elites enviados para as 

universidades europeias (Fávero, 2006). Somente após a vinda da família real para o Brasil, em 

1808, surgiu o interesse em se criar escolas de ensino superior. O desenvolvimento destas 

ocorreu voltado para a formação profissional e sob controle do Estado, visando formar oficiais 

do exército e da marinha, com o intuito de defender a colônia, engenheiros militares, médicos, 

entre outros, profissionais estes destinados a atender as necessidades estatais.  

A constituição desse nível de ensino se deu então a partir de institutos isolados, já que 

não havia interesse na criação de universidades, de caráter público, e destinados aos filhos da 

aristocracia colonial (Gisi, 2006; Fávero, 2006; Vasconcelos, 2010). E até 1889, fim do período 

imperial, o ensino superior seguiu o mesmo modelo dos anos iniciais, desenvolvendo-se 

lentamente, sendo mantido pelo Estado e visando, além de garantir prestígio social, um diploma 

que levava a ocupação de postos de trabalho privilegiados em um mercado restrito (Martins, 

2002).  

Ao final do Império, segundo Saviani (2010), pôde-se observar o crescimento do 

movimento pela desoficialização do ensino, o que ganhou espaço com o advento da república. 

Neste período, a iniciativa oficial/pública foi diminuída, enquanto surgiam algumas faculdades 

e esboços de universidades particulares, a partir da iniciativa das elites locais e confessionais 

católicas (Martins, 2002). No entanto, a primeira universidade oficial, Universidade do Rio de 

Janeiro, surgiu apenas em 1920, a partir da reunião da Escola Politécnica, da Faculdade de 

Medicina e da Faculdade de Direito, cada uma conservando suas características, e não havendo, 

portanto, grande integração entre elas (Fávero, 2006).  Neste cenário o debate sobre o conceito, 

funções, autonomia e modelo de universidade a ser adotado no país inflamou-se, envolvendo 

diversos setores da área de educação, alguns defendendo como função básica das universidades 

o desenvolvimento e a promoção da ciência e da pesquisa, não as considerando apenas 
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instituições de ensino, mas centros de saber; enquanto outros acreditavam que sua prioridade 

deveria ser a formação profissional (Martins, 2002; Fávero, 2006). 

 Na década de 30, de acordo com Saviani (2010), houve a retomada do protagonismo do 

Estado no que concerne à educação, sendo criado em 1930 o Ministério da Educação e da Saúde 

Pública, e no ano seguinte, promovido pelo governo uma ampla reforma educacional, 

denominada Reforma Francisco Campos. Entre os decretos aprovados, estava o Estatuto das 

Universidades Brasileiras, Decreto nº 19.851/31, que autorizou e regulamentou o 

funcionamento das universidades, incluindo a cobrança de anuidade, visto que naquela época o 

ensino público não era gratuito no país. Embora a reforma tenha representado um avanço no 

sistema de ensino, já que a universidade foi definida como organização principal do ensino 

superior, não dava exclusividade pública a este nível de ensino, incentivando a criação de 

instituições privadas, e permitindo a existência de institutos isolados (Martins, 2002).  

 Nos anos seguintes observou-se a organização do movimento estudantil, a instituição da 

União Nacional dos Estudantes (UNE), e a criação de importantes universidades, como a 

Universidade de São Paulo (USP), do Distrito Federal e as Pontifícias Universidades Católicas 

(PUCs) do Rio de Janeiro e de São Paulo (Saviani, 2010). Apesar da criação destas, as vagas 

disponibilizadas não eram suficientes, visto que com o desenvolvimento voltado para a 

industrialização a partir da década de 40 e consequentemente o maior desenvolvimento da 

sociedade brasileira, houve ampliação da demanda por acesso ao ensino superior, que era 

restrito às elites. E não havendo vagas suficientes para atender a população interessada, o 

número de excedentes, ou seja, os jovens que obtinham a nota mínima de aprovação nos exames 

vestibulares, mas não conseguiam ingressar nas instituições por falta de vagas, aumentou.  

Estes estudantes consideravam que por terem obtido as notas mínimas haviam 

conquistado o direito de cursar a universidade, montando acampamentos na frente das 

instituições e exigindo a abertura de vagas para efetivação de suas matrículas (Saviani, 2010). 



28 

 

 

Desta forma, de 1945 a 1968 assiste-se à organização da luta do movimento estudantil e de 

professores pela defesa do ensino público, de qualidade, eliminação do setor privado por 

absorção pública destas instituições e modelo de universidade em contraposição ao de institutos 

isolados. Criticava-se o caráter elitista das instituições, sendo defendido a democratização e 

ampliação do acesso a esse nível de ensino (Martins, 2002).  

 Paralelamente, a Constituição de 1946 estabeleceu oficialmente como competência da 

União a legislação da política educacional brasileira e em 29 de outubro de 1948 foi apresentado 

à Câmara Federal o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 

n. 4024, aprovado em 1961. Apesar de na década de 50 ser instituído a gratuidade das 

universidades públicas, e de acordo com Saviani (2010) a rede federal se ampliar nesta e nas 

duas décadas seguintes a partir da federalização de instituições estaduais e privadas e, 

posteriormente, da criação de universidades federais, como defendido por estudantes e 

professores, a LDB (1961) estimulou a descentralização do ensino superior.  

Além disso, em oposição a reforma de 1931, as universidades não foram adotadas como 

organização preferencial deste nível de ensino, sendo considerada uma vitória para os 

defensores da iniciativa privada (Martins, 2002). Apesar desse contexto de descentralização e 

estímulo do setor privado, de acordo com dados apresentados por Carvalho e Ferreira (2016), 

entre os anos de 1945 e 1964 houve aumento de quase 280% no número de matrículas no ensino 

superior público. Em consonância a estes dados, Barreyro (2008) apresenta que no ano de 1964, 

apenas 38,7% das matrículas foram realizadas em instituições privadas. Estatísticas estas que 

se inverteram após os governos militares.  

  Em 1964, com a implantação do regime autocrático civil-militar, de forma gradativa, o 

movimento estudantil foi desmantelado e os docentes e as universidades públicas mantidas sob 

vigilância, já que eram consideradas focos de subversão. Tais medidas, no entanto, se 

combinaram com propostas de modernização e expansão do ensino superior (Martins, 2002; 
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Martins, 2009). Mesmo com o golpe e a vigilância exacerbada, o clima de insatisfação com a 

estrutura universitária por parte de professores e estudantes permaneceu, havendo pressão para 

expansão deste ensino, o que levou, juntamente com a exigência de maior vinculação ao projeto 

de modernização da educação definida pelo capitalismo internacional, os militares a 

formularem uma política para reestruturação desse nível superior.  

Essa política de reestruturação objetivava a modernização do ensino superior, e de 

acordo com Ferreira Júnior e Bittar (2008), baseou-se em uma lógica economicista que se 

apoiava na teoria do capital humano e defendia a vinculação entre a economia e a educação, 

atribuindo à segunda a capacidade de aumentar a produtividade da primeira. Ou seja, a educação 

deveria ser planejada de acordo com os interesses econômicos da sociedade capitalista e do 

capital internacional, que teria maior controle sobre os processos educacionais, uma maior 

quantidade de mão de obra tecnicista e a eliminação de ideologias contrárias ao 

desenvolvimento do capital.  

Estudos encomendados pelo regime, defendiam que a educação superior deveria 

adaptar-se às metas do desenvolvimento nacional e expandir-se atendendo o máximo de 

estudantes com o menor custo financeiro. Além disso, nos documentos norteadores era 

mencionado a participação do ensino privado no processo de expansão, cujas universidades 

particulares deveriam ser auxiliadas e estimuladas a fim de garantir vagas para alunos com 

poucos recursos financeiros (Martins, 2009), já que as vagas das universidades públicas eram 

ocupadas por estudantes das classes mais altas. 

 Desta forma, o projeto da reforma universitária buscava atender as demandas dos 

professores e estudantes, que defendiam a autonomia universitária e ampliação do raio de ação 

desta, entre outros; e as demandas dos grupos vinculados ao regime militar, que exigiam uma 

maior vinculação do ensino superior ao projeto político de modernização a partir dos requisitos 

do capitalismo internacional (Saviani, 2010). Foi estabelecida então a indissociabilidade entre 



30 

 

 

ensino e pesquisa e a instituição universitária como modelo preferencial de organização do 

ensino superior, ao mesmo tempo em que foi determinado racionalização da estrutura e do 

funcionamento dessas instituições, regime de créditos e cursos de curta duração (Saviani, 2010).   

A reforma vinculou a educação ao mercado de trabalho, integrou a política educacional 

ao desenvolvimento do país, focando na segurança nacional, na repressão e controle político-

ideológico da vida intelectual e artística. Este projeto, além de expandir a educação superior, 

levou ao desenvolvimento de um sistema altamente centralizado, com aumento do número de 

instituições privadas e a implantação de um modelo empresarial de gestão que, como almejado, 

visava “incluir” o Brasil no sistema econômico global (Gisi, 2006). Além disso, manteve o 

sistema de estabelecimentos isolados, apesar de alegarem que os aceitariam apenas 

excepcionalmente, o que não foi cumprido na prática.  

A grande expansão do ensino superior ocorrida na época se deu então 

predominantemente pela iniciativa privada, com o apoio do Estado, e fora dos grandes centros 

urbanos, o que levou a divisão do sistema em grandes universidades e faculdades isoladas no 

interior do país. Estas faculdades contavam com numerosos alunos em salas de aula, e devido 

à grande expansão, professores recém-formados, que não desenvolviam atividades de pesquisa, 

o que contribuiu para a baixa qualidade do ensino nestas instituições (Barreyro, 2008).  

 Já as universidades federais cresceram e se complexificaram nesse período, tornando-

se instituições de pesquisa, recebendo recursos para a construção de laboratórios e bibliotecas 

e ampliando a pós-graduação (Vasconcelos, 2010). De acordo com Martins (2009), esse modelo 

instituiu elevada seletividade, seja a partir de um alto padrão de qualidade acadêmica, devido a 

associação entre ensino e pesquisa, seja pela população que a acessava, um grupo restrito de 

estudantes de elevado capital econômico e cultural. Aos estudantes que não tinham acesso ao 

ensino público restava contentar-se com as instituições particulares, geralmente de baixa 

qualidade.  
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Observou-se então entre 1960-1980 o aumento do número de matrículas no ensino 

superior de 200.000 para 1,4 milhão, dos quais no fim da década de 70, 62,3% estavam 

concentradas na rede privada (Martins, 2002). Corroborando tal dado, Carvalho e Ferreira 

(2016) apresentam que ao final do período militar o setor privado já detinha 60% das matrículas 

do ensino superior. Entre meados das décadas de 70 e 80, houve ainda aglutinação dos institutos 

isolados para formação de federação de escolas e posteriormente universidades privadas com o 

objetivo de obter maior autonomia, de forma que fosse mais fácil adaptar-se ao mercado. 

Na década de 80 ocorreu o fim do regime civil-militar, dando início ao processo de 

redemocratização, que permitiu a partir de então novas conquistas relacionadas a educação. 

Nesse período, a demanda para o nível superior foi diminuída, entre outros, devido a elevada 

retenção e evasão de alunos do 2º grau (Martins, 2002), o que não impediu que na década de 

90 o processo de expansão e privatização da Educação Superior fosse acelerado. A Constituição 

de 1988 manteve o ensino livre à iniciativa privada, afirmou a gratuidade do ensino público, 

autonomia para as universidades, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, além de 

permitir o investimento de recursos públicos em escolas que não possuíam caráter público 

(Barreyro, 2008).  

A questão educacional na Constituição, que exigia regulamentação por leis específicas, 

levou em 1996, a promulgação da segunda LDB.  Esta reassegurou a autonomia das 

universidades e permitiu a diversificação das instituições, bem como a criação de 

estabelecimentos stricto sensu privados (Cunha, 2003, Barreyro, 2008). Além disso, admitiu a 

existência e o funcionamento de instituições com fins lucrativos, possibilitando ainda a 

existência de instituições que não eram obrigadas, como determinado pela constituição de 1988, 

a vincular ensino, pesquisa e extensão (Chaves, 2010). Acrescido a estes dispositivos, o Decreto 

2.306 de 1997, segundo Sampaio (2014), possibilitou a mudança do estatuto das entidades 

mantenedoras das instituições de ensino superior, de forma que pudessem transformar-se em 
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instituições com finalidade lucrativa. Desde então, o ensino superior tornou-se uma mercadoria 

passível de ser comprada e de promover o enriquecimento do empresariado.  

Tais medidas, portanto, facilitaram e estimularam o crescimento do ensino superior 

privado e o surgimento de diferentes tipos de instituições deste nível, o que foi acompanhado 

no período pela redução de recursos para expansão e manutenção das instituições públicas, 

seguindo a lógica neoliberal defendida pelos organismos internacionais, como o Banco Mundial 

(BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI)1.  

Em relação à educação, as recomendações do BM e do FMI apresentavam a necessidade 

da prioridade nos países em desenvolvimento do ensino básico, técnico e profissionalizante, 

que contribuiriam para a redução da pobreza dos países ao permitir o acesso ao trabalho. Já o 

ensino superior seria responsável apenas, de acordo com Freitas (2017), pela educação dos 

dirigentes e preparação das capacidades técnicas necessárias para o crescimento econômico, 

sendo destinada então para um seleto grupo.  

A Constituição de 1988, por sua vez, tinha instituído a educação como um direito 

público, que deveria visar o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da 

cidadania, além de concretizar a liberdade acadêmica e de autogestão das universidades a partir 

do princípio da autonomia didático científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial. Acrescido a isso, deveriam, como mencionado, obedecer ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no exercício da autonomia, visando a 

concretização do padrão de qualidade no ensino superior.  

                                                           
1 Estes órgãos surgiram após a II Guerra Mundial, com o objetivo de financiar a reconstrução dos participantes 

destruídos economicamente, e garantir a estabilidade econômica do mundo, passando a partir de então a regular 

as economias dos diversos países. Desta forma, o neoliberalismo foi vendido como solução para a crise de 1973 e 

implementado nos países periféricos a partir da década de 80, sendo estimulada a redução da intervenção do Estado 

na economia e nas questões sociais, e a abertura comercial e financeira dos países para o grande capital (Freitas, 

2017). 
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Para conciliar todos estes interesses, os governos ampliaram a oferta do ensino superior, 

principalmente a partir da abertura de concessões para o ensino privado. Este processo, 

embasado pelo contexto mundial e pelos direcionamentos dos órgãos internacionais, foi 

reforçado por estatísticas diversas que mostravam o ainda baixo acesso da população de 18 a 

24 anos do país a este nível de ensino. O primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), 

publicado em 1998, demonstrou que o Brasil possuía menos de 12% da população de 18 a 24 

anos matriculadas no ensino superior, apresentando um dos índices mais baixos de acesso da 

América Latina. Dados como esses justificaram então as discussões e pressões sociais e 

econômicas para a reformulação, expansão e democratização do ensino superior no país. 

De acordo com Chaves (2010), a LDB/1996 funcionou como o alicerce da reforma da 

educação superior do período, tornando central a lógica mercantilista. Desde então, diversos 

instrumentos legais como decretos, leis e portarias foram editados para operacionalização da 

LDB, sempre seguindo a lógica do capital. No governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

as diretrizes políticas buscaram caracterizar o ensino superior como serviço público não estatal, 

diminuindo o orçamento das IFES, mudando o papel do Estado para regulador, estimulando a 

privatização, incentivando as fontes alternativas de financiamento, como as parcerias público-

privadas, diferenciação e competitividade das instituições, expansão com contingenciamento 

de gastos, entre outros (Carvalho & Ferreira, 2016).  

Neste sentido, de acordo com Carvalho e Ferreira (2016), pôde-se observar neste 

período o expressivo crescimento de instituições privadas com fins lucrativos, enquanto as 

instituições federais de ensino tinham os investimentos em infraestrutura e capital reduzidos, 

apesar da cobrança de maior eficiência e expansão. Dados apresentados por aqueles autores 

demonstram que em 1994, início do governo FHC, existiam 218 instituições de ensino superior 

(IES) públicas e 633 particulares, e ao final em 2002, as instituições públicas diminuíram 
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totalizando 195, enquanto as privadas aumentaram 128%, resultando em 1442 

estabelecimentos.  

A reforma da educação superior implementada no governo de FHC tinha como base 

uma política de diversificação e diferenciação das instituições desse nível de ensino, ajustando 

o sistema às exigências dos novos perfis profissionais almejados pelo mercado de trabalho, 

estimulando a mercantilização da educação superior e a subordinação da gestão e dos trabalhos 

acadêmicos às necessidades do capital produtivo. E de acordo com Dourado, Catani e Oliveira 

(2004), as principais medidas adotadas nesse período foram a criação de centros universitários, 

focados no ensino e na formação profissional; criação, regulamentação e consolidação de cursos 

sequenciais, cursos de nível superior de curta duração alternativo aos cursos de graduação; 

criação, regulamentação e consolidação dos cursos tecnológicos, afinados com as demandas 

das empresas e do mercado; flexibilização curricular, também para atender as necessidades do 

capital; instituição e consolidação do ENEM; estímulo ao ensino à distância; criação, 

regulamentação e implementação dos Institutos Superiores de Educação, que ofereciam o 

cursos normal e as licenciaturas fora das universidades; entre outros. 

Já em relação aos recursos destinados às IFES, Amaral (2009) demonstrou que houve 

nos dois mandatos de FHC redução de 8,4% nos recursos para pagamento de pessoal, queda de 

62% na quantia destinada para manutenção efetiva dessas instituições, bem como diminuição 

de 86,4% nos recursos destinados a aplicação em investimentos, como obras, equipamentos, 

livros, etc. Tais reduções atingiram diretamente as atividades acadêmicas das instituições, que 

passaram a depender de outros recursos não públicos, o que limitou a liberdade intelectual das 

instituições à medida que subordinou suas ações aos interesses utilitaristas dos financiadores 

externos.  

Esse modelo geral implementado por FHC, foi seguido em grande parte pelo governo 

de Luís Inácio Lula da Silva, que a despeito de ter expandido, interiorizado, aumentado o 
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financiamento das IFES e apoiado a implementação das ações afirmativas, paralelamente 

favoreceu de forma bastante efetiva o setor educacional privado. Em seu governo concedeu 

autonomia aos centros universitários, instituições com status de universidade que não possuem 

a necessidade de desenvolver pesquisa e extensão, e regulamentou a Educação a Distância 

(EaD)2 no Brasil, entre outras medidas de caráter privatistas (Carvalho & Ferreira, 2016).  

De acordo com Carvalho e Ferreira (2016), destacou-se nesse governo, em relação ás 

IFES, o Programa Expandir, que tinha como meta o fortalecimento, ampliação e interiorização 

do ensino superior público e gratuito no Brasil; a criação da Universidade Aberta do Brasil, 

sistema formado por universidade públicas que oferecem, por meio da EaD, cursos de nível 

superior para aqueles que tem dificuldade de acesso a formação universitária; a ampliação da 

Rede Federal de Educação Tecnológica e Profissional; e o REUNI.  

Este último, o REUNI, visou a ampliação do acesso e da permanência de estudantes no 

ensino superior, a partir da interiorização, expansão física, acadêmica e pedagógica das 

universidades federais, que contemplou o aumento do número de vagas nos cursos de 

graduação, ampliação da oferta de cursos noturnos, promoção de inovações pedagógicas e 

combate à evasão. Tinha como meta, de acordo com Prestes, Jezine e Scocuglia (2012) a 

elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 90%, 

bem como da relação professor/aluno - atingindo 18 alunos para um professor, e aumento 

mínimo de 20% no número das matrículas nos cursos de graduação. Além disso, condicionava 

a liberação de recursos ao compromisso social de implantação de políticas de inclusão e 

assistência estudantil.  

                                                           
2 A EaD, conforme apresentado por Nicolaio e Miguel (2012) e Borges (2015), tem sido considerada uma 

modalidade de ensino que contribui para a democratização do acesso ao ensino superior à medida que possibilita 

o acesso a este nível de ensino à indivíduos que residem em regiões distantes, que não tem acesso ao ensino 

presencial e/ou não tem condições de pagar por este tipo de ensino. Em contrapartida, conforme dados 

apresentados pelo INEP (2017), o setor privado é o que detém o maior número de matriculas em cursos de educação 

a distância, 1.591.410 em comparação à 164.972 nas instituições públicas. 
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Além disso, o governo Lula favoreceu também a expansão da educação superior 

privada, a partir principalmente da ampliação do FIES e da criação do ProUni. O Primeiro deles 

tinha como objetivo o financiamento da graduação de estudantes matriculados em cursos 

superiores de instituições privadas com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC 

e que não tinham condições de arcar com os custos de sua formação. Existe ainda a 

possibilidade, de acordo com Andrés (2011), que havendo recursos e respeitando a prioridade 

dos discentes matriculados em cursos de graduação, sejam financiados também cursos de nível 

médio de educação profissional ou cursos de mestrado e doutorado reconhecidos e com 

avaliação positiva pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES).   

O ProUni, por sua vez, é um programa que concede bolsas de estudo integrais ou 

parciais em cursos de graduação e cursos sequenciais de formação específica, em instituições 

privadas de ensino, para estudantes brasileiros sem diploma de nível superior e egressos de 

escolas públicas ou de escolas particulares na condição de bolsistas, em troca da isenção de 

tributos que deveriam ser pagos ao governo pelas instituições participantes. É destinado aos 

alunos que, além de atenderem aos critérios já mencionados, possuam renda familiar per capita 

máxima de três salários mínimos. Estes discentes são selecionados a partir das notas obtidas no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e podem contar ainda com ações voltadas para a 

permanência nas instituições.  

De acordo com Azevedo (2016), estes programas financiam as instituições privadas 

transferindo para estas dinheiro público. Ou seja, ao invés de investimento nas instituições 

federais de ensino, é garantido o preenchimento de parte das vagas ociosas na rede privada, o 

pagamento das mensalidades dos alunos vinculados e/ou a diminuição das despesas 

institucionais a partir da redução dos impostos.  
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Pôde-se observar ainda em 2007, fruto da mundialização do capital e da predominância 

financeira, a abertura de capital de quatro das maiores empresas educacionais atuantes no país. 

Sguissardi (2016) ressalta que não existe nenhuma medida, lei, decreto ou portaria de agências 

reguladoras que impeçam a exploração da educação-mercadoria no país, e assim, a partir desse 

contexto houve a grande e gradativa redução das instituições sem fins lucrativos. Acrescenta-

se a isso a valorização das empresas educacionais e crescimento de seu capital possibilitada 

pela entrada no mercado de ações, o que permite a compra de instituições menores, nos 

diferentes estados do país, levando a formação de grandes grupos empresariais.  

Observa-se assim, segundo Sguissardi (2016), a tendência a oligopolização no mercado 

educacional de ensino superior brasileiro. Dados apresentados por este autor mostram que 

enquanto em 2003 os 20 maiores grupos educacionais eram responsáveis por 14% do total de 

alunos, em 2013 os 12 maiores já concentravam 40% do mercado. De acordo com Santos 

(2016), as baixas taxas de acesso ao ensino superior do país, as grandes diferenças regionais 

quanto a oferta e acesso, a baixa presença de instituições públicas, bem como o investimento 

de recursos públicos no financiamento do setor privado tem tornado o mercado brasileiro 

bastante atraente.  

Este novo contexto tem, segundo Sampaio (2014), reconfigurado o sistema de ensino 

superior no país. As grandes empresas têm determinado a padronização pedagógica e de 

conteúdos nos diferentes cursos presenciais oferecidos para públicos amplos em regiões 

distintas, além de liderar a implementação e as matrículas dos cursos à distância. Aliado a esta 

nova configuração, a pressão da população por qualificação e certificação tem determinado a 

existência de dois processos distintos, porém complementares na educação superior. De um 

lado um movimento ascendente de certificação em massa, realizado principalmente pela 

graduação presencial e à distância, bem como na pós-graduação lato sensu em instituições quase 

sempre privadas; e por outro, uma formação de alta qualificação na graduação de algumas 
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carreiras de poucas instituições, especialmente públicas, e na pós-graduação stricto sensu 

(Sguissardi, 2016).  

Sguissardi (2014) apresenta que a partir desta dinâmica observa-se a formação de dois 

tipos distintos de profissionais: aqueles que ocuparão carreiras mais estáveis e terão maiores 

salários - uma minoria advinda de universidades de elite e proveniente em sua maioria das 

camadas privilegiadas; e os destinados a empregos mais precários, de baixos salários, e que 

representam a maioria dos egressos do ensino superior. Como mencionado estes encontram-se 

em sua maioria em universidades privadas, que atualmente dominam o sistema de ensino 

superior no país. 

Para compreender então como as dinâmicas de surgimento, expansão e reforma do 

ensino superior tratadas aqui refletiram-se nos números relacionados ao sistema desse nível de 

ensino e na formação dos dois tipos de profissionais mencionados por Sguissardi (2014), 

apresentaremos dados do Censo da Educação Superior de 1996, ano da LDB, que é considerada 

um marco na reforma do ensino superior implementada no governo de FHC, e os dados mais 

recentes do Censo, do ano de 2017, de forma que possamos analisar o crescimento da rede 

pública e privada, bem como a diversificação das instituições e dos cursos ocorrida no período 

mencionado.  

Conforme já discutido, as instituições privadas de ensino foram mais privilegiadas nas 

expansões e reformas ocorridas, o que levou a um cenário atual de predomínio daquelas no 

sistema de ensino superior. De acordo com as tabelas 1, 2 e 3, entre 1996 e 2017, o número de 

IES passou de 922 para 2448, apresentando um crescimento de 165,5%. Neste período, as 

instituições privadas de ensino tiveram um aumento cinco vezes maior que o crescimento dos 

estabelecimentos públicos, respectivamente 202,7% e 40,3%, conforme Tabela 1. O 

crescimento dos cursos e matrículas seguiu a mesma lógica, aumentando 432,5% e 343,5% nos 

11 anos apresentados, e tendo a rede privada um crescimento mais significativo que a pública. 



39 

 

 

O número de cursos cresceu 250,1% nas instituições públicas e 580,7% nas instituições 

privadas, e o número de matrículas aumentou 178,1% nas IES públicas e 450,8% nas IES 

privadas. 

 

Tabela 1 

Número de IES por categoria administrativa dos anos 1996 e 2017 

ANO 

INSTITUIÇÕES 

Total Públicas Privadas 

Nº % Nº % Nº % 

1996 922 100% 211 22,9% 711 77,1% 

2017 2.448 100% 296 12,1% 2.152 87,9% 

% de CRESC 

1996-2017 165,5% - 40,3% - 202,7% - 
Nota. Fonte: Brasil/MEC/INEP 

 

Tabela 2 

Número de cursos por categoria administrativa dos anos 1996 e 2017 

ANO 

CURSOS 

Total Públicas Privadas 

Nº % Nº % Nº % 

1996 6644 100% 2978 44,8% 3666 55,2% 

2017 35.380 100% 10.425 29,5% 24.955 70,5% 

% de CRESC 

1996-2017 432,5% - 250,1% - 580,7% - 
Nota. Fonte: Brasil/MEC/INEP 

 

 

Tabela 3 

Número de matrículas por categoria administrativa dos anos 1996 e 2017 

ANO 

MATRÍCULAS 

Total Públicas Privadas 

Nº % Nº % Nº % 

1996 1.868.529 100% 735.427 39,4% 1.133.102 60,6% 

2017 8.286.663 100% 2.045.356 24,7% 6.241.307 75,3% 

% de CRESC 

1996-2017 343,5% - 178,1% - 450,8% - 
 Nota. Fonte: Brasil/MEC/INEP 

  

Como podemos observar nas tabelas apresentadas a rede privada concentrava em 2017 

o maior número de estabelecimentos, cursos e matrículas, respondendo respectivamente por 

87,9%; 70,5%; e 75,3% dos totais. Da mesma forma podemos observar a diversificação das 
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instituições de ensino superior, e apesar de só encontrarmos dados desta natureza nos Censos 

da Educação Superior a partir de 1999, em comparação a 2017, é possível ter a dimensão da 

diversificação ocorrida, vide tabela 4. Esta diversificação permitiu o crescimento mais 

acentuado, em relação às universidades, dos Institutos Federais (IF’s) e Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETS), Centros Universitários e das Faculdades, que cresceram 

respectivamente 150%, 384,6% e 127,7%. No entanto, em termos numéricos, o aumento dos 

dois últimos tipos de organização acadêmica, Centros Universitários e Faculdades, foi muito 

maior.  

Tabela 4 

Número de IES por organização acadêmica dos anos 1999 e 2017. 

ANO 

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

UNIVERSIDADES 

CENTROS 

UNIVERSITÁRIOS FACULDADES 

IF'S E 

CEFETS 

1999 155 39 887 16 

2017 199 189 2020 40 

%CRESC 

2001-2017 28,4% 384,6% 127,7% 150% 
Nota. Fonte: Brasil/MEC/INEP 

 

Tais dados caracterizaram as políticas de educação superior adotadas no período que 

estimularam a criação de cursos técnicos e o surgimento de instituições mais flexíveis, como os 

Centros Universitários, que possuíam a mesma autonomia das universidades sem a 

obrigatoriedade de desenvolver pesquisa e extensão, o que se mostrou muito atrativo para a 

rede privada, que pode se adequar mais facilmente e atender às necessidades do mercado. O 

mesmo ocorre em relação às faculdades, às quais são feitas menos exigências para 

credenciamento e renovação de autorização.  

Observamos assim que a democratização do ensino superior tem sido realizada a partir 

dos interesses do capital e predominantemente pela via das instituições privadas. A 

desregulamentação do setor, juntamente com a flexibilização das regras para criação de cursos 

e estabelecimentos, isenções tributárias, bolsas de estudos, financiamento de cursos pelo 
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governo, empréstimos a baixos juros, redução de investimento nas instituições públicas, entre 

outros, tem contribuído para a privatização e mercantilização do ensino superior. Este tipo de 

expansão levou, no entanto, ao surgimento de vagas ociosas devido, além da retenção e evasão 

do ensino médio, à baixa renda de grande parte da população em idade universitária. Além 

disso, nos últimos anos pode-se observar a criação de oligopólios na área educacional, como já 

mencionado, por meio da fusão de instituições e negociação de ações na bolsa de valores, o que 

tem trazido diversas implicações para o sistema e a qualidade da educação brasileira (Chaves, 

2010). 

Além dessas políticas, questões históricas como o preconceito e o racismo parecem 

também influenciar os índices de acesso da população historicamente excluída desse nível de 

ensino, como pretos, pardos, índios, pessoas com deficiência e de baixa renda. De acordo com 

Corbucci (2014), analisando dados de 2010 e considerando os jovens que frequentaram e os 

que tiveram acesso ao ensino superior, os pretos e pardos tinham desvantagem de 60 a 65% em 

relação aos brancos no acesso ao ensino superior. Da mesma forma, apresentou que a frequência 

de acesso a este nível de ensino aumentava à medida que crescia a faixa de renda domiciliar per 

capita. Enquanto apenas 3,9% dos jovens de 18 a 24 anos com renda de até 0,5 salário mínimo 

tinha acesso ao ensino superior, o índice subia para 53% quando tratávamos daqueles que 

possuíam renda superior a 5 salários mínimos.  

Os sujeitos mencionados possuem um histórico de exclusão de acesso a direitos básicos 

e ao ensino superior, o que se tornou foco de lutas políticas e sociais. Neste contexto, a partir 

das discussões das Políticas Afirmativas, em agosto de 2012 foi sancionada a Lei 12.711, 

conhecida como Lei de Cotas, que será tratada no próximo capítulo. 
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Capítulo 2: Política de Cotas 

 

Com o intuito de combater o elitismo histórico do ensino superior e a exclusão da 

parcela da população que sempre teve dificuldades de acesso, passou-se a ser discutido e 

defendido pelos movimentos sociais a adoção de políticas afirmativas, dentro das quais 

encontra-se a política de cotas, para acesso ao ensino superior. Este capítulo busca, portanto, 

discutir o surgimento da política de cotas, atualmente vigente nas IFES, que foi permeado por 

divergências e controvérsias de atores sociais e políticos. Além disso, apresentamos dados sobre 

a implementação da política no país e discutimos a necessidade de implementação de ações de 

permanência para efetivação da política. 

 

2.1 Surgimento e Controvérsias 

 

A Política de Cotas surgiu em meio as discussões sobre as ações afirmativas, 

estimuladas a partir dos diferentes debates e experiências históricas dos países nos quais foram 

desenvolvidas, como Estados Unidos, Índia, Malásia, entre outros.  De acordo com o Grupo de 

Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa – GEEMA (2011), estas são políticas que tem 

como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosas ou de gênero, buscando 

aumentar a participação das minorias em diversas esferas da vida social, no processo político, 

no acesso a saúde, emprego, proteção social, reconhecimento cultural e educação, por exemplo. 

Podemos classificar como ações afirmativas, portanto, o incremento da contratação e promoção 

de membros de grupos discriminados no emprego e na educação por via de metas, cotas, 

bônus ou fundos de estímulo. Ou seja, sob essa denominação agrupamos diversos 

procedimentos distintos que visam combater desigualdades (GEEMA, 2011; Daflon, Feres 

Júnior & Campos, 2013). E a despeito dessas políticas não visarem a mudança do atual modelo 
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econômico e de sociabilidade, o que as impede de combater efetivamente às desigualdades e 

discriminações, têm se mostrado importantes por possibilitarem que as barreiras encontradas 

pelas “minorias” possam ser minimizadas. 

 No Brasil, já no governo de Getúlio Vargas, é possível observar a intervenção do Estado 

a partir da legislação para beneficiar determinados segmentos da população com o intuito de 

favorecer a integração destes ao trabalho, serviços públicos e à sociedade. No período do 

mencionado governo foi implantada a denominada Lei dos Dois Terços (Lei nº 1.843, de 7 de 

dezembro de 1939), que obrigava as empresas multinacionais de propriedade de imigrantes, 

que se instalavam no Sul e Sudeste do país e discriminavam trabalhadores brasileiros, possuindo 

mão de obra predominantemente europeia, a reservar dois terços das vagas para trabalhadores 

nativos (Silva, 2015). Em 1968, houve a discussão favorável dos servidores do Ministério do 

Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho acerca de legislação específica para obrigar 

empresas privadas a possuírem porcentagem mínima de empregados negros. Esta lei não foi 

elaborada, mas no mesmo ano a Lei do Boi (Lei n.º 5.465, de 3 de julho de 1968) determinou a 

reserva de vagas de 50% daquelas disponíveis nas escolas de ensino médio e superior de 

agricultura e veterinária para agricultores e seus filhos residentes na zona rural (Silva, 2015).  

Até 1980 podemos observar pequenas iniciativas de implementação de ações 

afirmativas. No entanto, a partir do processo de redemocratização ocorrido nesta década foi 

possível a reivindicação efetiva por condições de igualdade – formal e material – pela 

população, movimentos sociais e partidos políticos. A constituição de 1988, aprovada após 

intensa pressão de movimentos populares, foi um marco histórico por incluir em seu 

ordenamento a garantia de direitos políticos e sociais aos cidadãos. No que concerne à educação 

incluiu no capítulo três o art. 205, que a educação é considerada um direito de todos e dever do 

Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
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qualificação para o trabalho. Assim, a educação passa a ser considerada um direito público, 

dirigido a todos, independentemente de classes sociais, não permitindo qualquer tipo de 

discriminação e sendo papel do Estado garantir condições para que todos acessem-na de modo 

igualitário (Vasconcelos, 2010).  

E apesar de terem sido propostas políticas “universais” pelo Estado Brasileiro após a 

promulgação da Constituição de 1988, estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de mais de 10 anos depois demonstraram que não foi possível acabar com 

os efeitos da marginalização e subordinação de grupos específicos. A Síntese de Indicadores 

Sociais de 2010 (IBGE, 2010) demonstrou que 13,3% dos pretos e 13,4% dos pardos eram 

analfabetos, contra 5,9% dos brancos, enquanto a população brasileira neste ano era composta 

por 7,5% de pretos, 43,4% de pardos e 47,5% de brancos. Além disso, a população branca tinha 

em média 8,4 anos de estudo, enquanto os pretos e pardos apresentavam média de apenas 6,7. 

Em relação ao ensino superior, a pesquisa demonstrou que 62,6% dos estudantes brancos de 18 

a 24 anos estavam cursando este nível de ensino, enquanto apenas 28,2% e 31,8% dos 

estudantes pretos e pardos o faziam. No que concerne aos rendimentos, 50,9% dos estudantes 

das universidades públicas pertenciam ao último quinto de rendimento, ou seja, os 20% mais 

ricos da população.  

Neste contexto, as desigualdades passaram a ser cada vez mais denunciadas, 

principalmente as raciais, sobre as quais o movimento negro estimulou debates, construindo 

uma agenda de reinvindicações que levaram a discussões acerca das ações afirmativas em 

ambientes diversos. De acordo com Guarnieri e Melo-Silva (2010), nestes debates a população 

brasileira se mostrou (e ainda se mostra) receosa em relação a importância e necessidade do 

Estado Brasileiro reparar os danos causados aos negros, como apresentado em pesquisas que 

tratam sobre a rejeição ou concordância em relação às cotas nas universidades. Sobrinho e 
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Hanashiro (2015), por exemplo, encontraram em uma universidade federal uma rejeição às 

cotas de 53,8% dos professores e 55,6% dos gestores de RH pesquisados.  

A despeito dos debates e divergências, as ações afirmativas passaram a ser 

implementadas no ensino superior no início dos anos 2000, a partir de leis estaduais e 

deliberações universitárias motivadas pelo acaloramento das discussões. A Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) 

foram as pioneiras, reservando em 2000 e 2002, a partir do cumprimento de leis estaduais, 

respectivamente 50% de suas vagas para alunos de escolas públicas e 40% para estudantes 

negros e pardos (Daflon, Feres Júnior & Campos, 2013). A partir desse cenário mais instituições 

passaram a aderir a este tipo de política, no entanto, as universidades estaduais estiveram à 

frente do processo. Somente em 2008, ano no qual as instituições federais começaram a aderir 

ao REUNI, que como mencionado condicionava a liberação de recursos a políticas de inclusão, 

pôde-se observar um aumento no número destas instituições que implantaram políticas 

afirmativas.  

As primeiras experiências foram importantes por, além de demonstrarem a viabilidade 

destas ações, promoverem o debate público sobre as questões raciais e de desigualdade, e a 

necessidade e importância das ações afirmativas. No entanto, este processo ocorreu 

acompanhado de diversos conflitos e disputas principalmente no que concerne ao acesso dos 

negros e pardos. Mattos (2007) tentou resumir os argumentos a favor e contra a adoção da 

política para este grupo durante os intensos debates, apresentando que os defensores utilizavam 

como argumentos: o racismo histórico e persistente e necessidade de reparação pelo período da 

escravidão; dados estatísticos sobre o acesso a empregos, salário, escolarização e condições de 

vida, que demonstram a desigualdade social; sucesso dos Estados Unidos na adoção deste tipo 

de sistema; necessidade de afirmação da identidade negra; e importância de tratar de forma 

diferenciada os desiguais.  
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Já os críticos defendiam que a classe social, e não a cor, é o que determina as 

desigualdades; a insustentabilidade dos critérios para distinção de raças; a crença de que o 

racismo é residual e todos possuem as mesmas oportunidades; a instituição de racismo contra 

os brancos; a maleabilidade e fragilidade de dados estatísticos que denunciam as desigualdades; 

a defesa de que a luta deve ser pela superação das explorações de classe e não de políticas 

isoladas; e a perspectiva de defesa da universalidade do ensino superior (Mattos, 2007). De 

acordo com Oliveira e Costa (2015), o auge desta polêmica foi a ação impetrada pelo partido 

político Democratas (DEM), em 2012, contra o programa de cotas raciais para ingresso na 

Universidade de Brasília (UnB), o que levou a um debate mediante audiência pública com 

diversos representantes do movimento negro, do MEC, universidades, sindicatos, intelectuais 

e outros. A decisão de improcedência da inconstitucionalidade de reserva de vagas para os 

negros impulsionou a adoção das políticas afirmativas, sendo aprovado neste mesmo ano a Lei 

de Cotas (Lei nº 12.711).  

Vale salientar que a implantação de ações afirmativas nos seus primeiros anos, ou seja, 

início dos anos 2000, decorrente de instrumentos variados como leis estaduais e deliberações 

universitárias, levaram a adoção de sistemas diversos nas universidades. As cotas, apesar de ser 

o mais comum, não foi o único sistema instituído. Além deste, algumas instituições ofereceram 

bonificações, na qual os discentes recebiam pontos extras nas provas elevando suas notas finais. 

As bonificações eram geralmente oferecidas para aqueles provenientes de escolas públicas ou 

pertencentes a população preta ou parda. Foram adotadas ainda, em outras instituições, o 

acréscimo de vagas, além das já regularmente disponibilizadas, reservando-as para os 

candidatos desprivilegiados (Daflon, Feres Júnior & Campos, 2013).  

 Daflon, Feres Júnior & Campos (2013), analisando o potencial inclusivo das diferentes 

modalidades de ações afirmativas na educação superior, encontraram que o sistema de 

bonificação pode não ser efetivo se não forem definidas pontuações que de fato determinem 
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vantagem adicional e possibilite a inclusão dos alunos. Os casos da Universidade de São Paulo 

(USP) e da Unicamp analisados pelos autores demonstraram que o sistema de bonificação 

adotado incrementou de forma tímida a porcentagem de alunos provenientes de escolas 

públicas. Até 2012 os sistemas de cotas também não eram tão eficientes. Por falta de regras e 

percentuais bem definidos, algumas das universidades que instituíram este sistema acabaram 

por não reservar um número fixo de vagas, estabelecendo-as de acordo com o percentual de 

estudantes do grupo beneficiário inscritos na seleção. Neste cenário, observava-se um baixo e 

incerto número de vagas destinadas às cotas. Tais questões ressaltaram a importância da 

homogeneização dos procedimentos para a garantia de maior efetividade das ações, o que foi 

alcançado pela já mencionada Lei de Cotas (Eurístenes, Feres Júnior & Campos, 2016).  

A Lei nº 12.711/2012 exigiu inicialmente, conforme a figura 1, a reserva de vagas para 

determinados grupos sociais, pardos/pretos/índios e baixa renda, advindos integralmente de 

escolas públicas. De acordo com a lei, as IFES deveriam reservar no mínimo 50% de suas vagas 

para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentre essas 

vagas, 50% deveriam ser reservadas para aqueles que pertenciam a famílias com renda igual ou 

inferior a 1,5 salário mínimo. Além disso, as vagas reservadas deveriam ser preenchidas por 

alunos autodeclarados pretos, pardos e indígenas em proporção, no mínimo, igual à proporção 

desta população no local em que se encontra a instituição. As universidades federais deveriam 

iniciar a implantação das políticas já no processo seletivo de 2013, no entanto teriam até o ano 

de 2016 para atingir o percentual de 50% de reserva das vagas. Para concorrer às vagas 

reservadas então, os discentes deveriam comprovar que estudaram todo o ensino médio em 

escolas públicas, autodeclarar-se pertencente à etnia indígena ou de cor preta e parda, e/ou 

apresentar comprovação de renda, quando concorressem às vagas destinadas a este público.  
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Figura 1. Distribuição das vagas em instituições públicas de ensino superior definidas pela Lei 

de Cotas. 
Fonte: Eurístenes, Feres Júnior e Campos (2016). Evolução da Lei nº 12.711 nas universidades federais. GEMAA. 

  

Em 2016, a Lei de Cotas, no entanto, foi atualizada pela Lei Federal 13.409/2016 

incluindo na reserva de vagas as pessoas com deficiência. Desta forma, dentro da reserva de 

50% das vagas para os alunos oriundos de escolas públicas, deve-se reservar além de vagas 

para pretos, pardos e indígenas em proporção à existência desta população na localidade, vagas 

para as pessoas com deficiência também na proporção destas no local da IFES. E esta regra se 

aplica para todos os grupos de reserva, tanto para aqueles que possuem renda menor ou igual, 

ou superior a 1,5 salários mínimos per capita, como para os autodeclarados pretos, pardos e 

índios. A nova configuração da lei se apresenta na figura 2: 
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Figura 2. Distribuição das vagas em instituições públicas de ensino superior definidas pela Lei 

13.409/2016. 
Fonte: MEC/BRASIL 

Alguns estudiosos da perspectiva crítica, como Sérgio Lessa, em seu texto “Cotas e o 

renascimento do racismo” de 2007, argumenta que esta política é uma medida relacionada ao 

desmonte do estado de bem-estar social e consequentemente ao neoliberalismo. Neste sentido, 

critica-a à medida que não apresenta alteração significativa da atual sociedade, real geradora 

das disparidades sociais, e afirma que tais políticas têm a função de renovar e reproduzir os 

preconceitos e racismos ao invés de combatê-los, reforçar os particularismos, dividir os 

trabalhadores e desarmar e enfraquecer a crítica e a luta revolucionaria da sociedade. 

Outros autores, como Valério Arcary e Marcelo Badaró Mattos, apesar de apresentarem 

a limitação da política de cotas à medida que, de fato, não provocam mudanças efetivas na 

lógica do capital, reconhecem a importância da luta contra a opressão. Arcary (2007) defende, 
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em relação às cotas raciais, que ignorar a condição de opressão específica da população negra 

em prol da defesa comum contra o capital dividirá ao invés de unir a classe trabalhadora, 

reforçando ainda que a juventude negra só terá um futuro mais prospero unindo a sua luta com 

a luta dos trabalhadores pela libertação do povo brasileiro. Já Mattos (2007) apresenta que 

devemos lutar pela universalidade do acesso ao ensino superior público, na qual a 

universalidade seria a superação da sociedade de classes, mas que é um erro defender esta 

perspectiva em abstrato opondo-se às políticas afirmativas. Fazer isto é permitir que às 

populações excluídas, sobreponha-se os recortes classistas e raciais, e que o setor mais 

explorado da classe trabalhadora continue tendo maiores dificuldades para chegar ao ensino 

superior.  

Corroborando as ideias dos dois últimos autores, parte-se do pressuposto de que, apesar 

da dinâmica de produção e transmissão do conhecimento cientifico não estar livre da lógica do 

racismo e da exclusão social como apresentado por Oliveira e Costa (2015), as políticas de cotas 

nas IFES são importantes no atual contexto histórico e político para que seja possível minimizar 

as barreiras encontradas no acesso a este nível de ensino pelas camadas da população 

historicamente excluídas.  

 

2.2 Implementação das Cotas  

 

O GEEMA da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ) tem desenvolvido 

levantamentos acerca da evolução da Lei nº 12.711/2012 nas universidades federais. O último 

deles, realizado por Eurístenes, Feres Júnior e Campos (2016) reuniu dados de 2016 

comparando-os com os coletados antes e/ou após a promulgação da Lei de Cotas em 2012, 

2013, 2014 e 2015. De acordo com os autores, nestas comparações é possível observar que o 

principal impacto desta Lei foi o aumento do número de universidades federais que 
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implantaram programas de ações afirmativas. Antes dela, apenas 69% das universidades 

federais contavam com políticas dessa natureza. Conforme figura 3, entre 2004 e 2007 o ritmo 

de adesão às políticas de ações afirmativas foi relativamente constante, havendo em 2008 um 

incremento no número de implementações devido ao Reuni, que logo em seguida reduziu-se. 

Em 2012, com a obrigatoriedade determinada pela lei, todas as universidades federais passaram 

a adotá-las.  

 

 
            Figura 3. Adesão das universidades federais às ações afirmativas por ano. 
              Fonte: Eurístenes, Feres Júnior e Campos (2016). 

 

Da mesma forma, como apresentado na figura 4, até a aprovação da lei, as ações 

afirmativas desenvolvidas pelas universidades baseavam-se em critérios diversos, existindo a 

reserva de vagas disponibilizadas ou de vagas adicionais, processos seletivos especiais ou bônus 

acrescidos às notas alcançadas. Neste período, ou seja, em 2012, das 58 universidades federais 

existentes 32 trabalhavam com cotas, 12 determinaram o acréscimo de vagas e 11 ofereciam 

bonificação no vestibular, a partir de combinações diversas entre os procedimentos, bem como, 

18 delas não ofereciam nenhum sistema de políticas afirmativas. Como apresentado por Daflon, 

Feres Júnior e Campos (2013), alguns tipos de critérios, como as bonificações, podem não ser 
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muito efetivos provocando apenas pequenas mudanças no perfil dos estudantes, o que pode 

demonstrar, neste período, resistência das instituições às ações afirmativas na medida em que, 

apesar de atenderem às pressões sociais adotando-as, implementaram um sistema que não 

alterava de forma efetiva as suas dinâmicas educacionais.  

Já em 2016 pôde-se observar uma maior homogeneização dos procedimentos, havendo 

predomínio das cotas, apesar dos outros sistemas não terem sido totalmente abandonados 

(Eurístenes, Feres Júnior & Campos, 2016). Tal homogeneização tem possibilitado então que 

aquele sistema, que parece ser mais efetivo, seja adotado de forma mais consistente. 

 

 
 

           Figura 4. Número de universidades de acordo com o tipo de ação afirmativa  

           adotada nos anos de 2012 e 2016. 
             Fonte: Eurístenes, Feres Júnior e Campos (2016).  

 

No que concerne a porcentagem de vagas reservadas nas instituições, como já tratado, 

a lei de cotas determinou o ano de 2016 como prazo máximo para a reserva de 50% das vagas. 

E o levantamento mais recente demonstrou que neste ano apenas uma universidade de acordo 

com os dados coletados, a Universidade Federal de Ouro Preto, não seguia a legislação. Os 

autores mencionaram que a razão para isto era desconhecida e ressaltaram que entre as 
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instituições restantes, três delas reservaram mais de 60% das vagas, bem mais do que os 50% 

estipulados por lei. No levantamento realizado no ano anterior, em 2015, tinham observado que 

68,25% das IFES tinham adotado no mínimo a porcentagem instituída pela lei, o que foi 

considerado por Eurístenes, Feres Júnior e Campos (2016) um indício de que as metas 

determinadas estavam sendo implementadas com sucesso e pontualidade, sem resistências ou 

problemas explícitos. No entanto, é possível que as vagas sejam disponibilizadas, mas a 

permanência na universidade seja precária para os alunos que tem acesso as cotas, o que poderia 

levar inclusive ao questionamento do “sucesso” das ações.  

Em relação aos grupos que acessam as ações afirmativas, como mostram os dados das 

figuras 5 e 6, observa-se que em 2012 um maior número deles foi contemplado, havendo 

predomínio de ações implantadas para alunos egressos de escolas públicas que foram adotadas 

por 37 universidades federais, seguidos pelos candidatos pretos e pardos contemplados por 

sistemas de 21 universidades. Já em 2016, o efeito homogeneizador da lei de cotas é observado 

nos dados que mostram todas as universidades federais oferecendo políticas de ações 

afirmativas para os grupos estabelecidos naquela, pretos e pardos, indígenas, baixa renda e 

oriundos de escolas públicas. Além disso, como ressaltado por Eurístenes, Feres Júnior e 

Campos (2016), a preocupação de que outros grupos como pessoas com deficiência e 

quilombolas, não contemplados pela lei promulgada em 2012, fossem prejudicados, não se 

concretizou.  
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            Figura 5. Número de universidades a adotar ações afirmativas para cada um  

            dos grupos beneficiários, antes da lei de cotas, em 2012. 
               Fonte: Eurístenes, Feres Júnior e Campos (2016).  

 

 
            Figura 6. Número de universidades a adotar ações afirmativas para cada 

            um dos grupos beneficiários em 2015. 
              Fonte: Eurístenes, Feres Júnior e Campos (2016).   
 

O levantamento apresentado trouxe ainda dados relacionados ao percentual médio de 

vagas reservadas de acordo com o Índice Geral de Cursos - IGC das universidades. Conforme 

dados apresentados na figura 7 foi verificado que as universidades com índice 5, em todos os 
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anos, reservaram um percentual inferior de vagas em relação aquelas com índice 4, por 

exemplo, com exceção do ano de 2016.  

 

 
            Figura 7. Percentual médio de vagas reservadas de acordo com o ICG  

            nos anos de 2012, 2013, 2015 e 2016. 
              Fonte: Eurístenes, Feres Júnior e Campos (2016). 

 

  

O IGC tem sido utilizado para elaboração de rankings que apresentam o prestígio e a 

qualidade das universidades brasileiras, neste sentido tais dados podem demonstrar a 

dificuldade daquelas mais bem avaliadas na aceitação e adesão às cotas, provavelmente devido 

a crença de que os alunos cotistas vão diminuir o desempenho geral dos cursos, o que interferirá 

negativamente na dinâmica institucional, que pautada na lógica de mercado e critérios de 

eficiência, possui o desempenho e qualidade da instituição vinculado aos recursos recebidos. 

No entanto, Silva (2016) demonstrou em seu estudo que a adoção das políticas afirmativas não 

se relacionou à diminuição no desempenho geral da universidade pesquisada.  

Neste contexto, observa-se que as políticas da educação superior apresentam 

contradições e algumas delas acabam contribuindo para a resistência da comunidade acadêmica 

acerca das cotas. Tal resistência pôde ser percebida em diversos aspectos do levantamento, 

como na adesão inicial, antes da lei, à tipos de instrumentos de ações afirmativas que não 
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contribuíam para a inclusão efetiva da população historicamente excluída; na implementação 

de ações dessa natureza em 31% das universidades apenas após a obrigatoriedade determinada 

pela lei; ou no menor percentual de reserva de vagas pelas universidades mais bem 

conceituadas, bem como menor incremento nessa reserva no decorrer dos anos em relação às 

universidades que possuem IGC menores.  

 Vale ressaltar que os dados apresentados constantes no levantamento do GEEMA foram 

baseados na análise dos documentos disponibilizados pelas universidades, como editais, 

resoluções universitárias, termos de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e manuais 

de candidatos, caracterizando, portanto, a oferta formal de vagas. Neste quesito observa-se 

grande avanço nas universidades federais, sendo de extrema importância, como apontado por 

Oliveira e Costa (2015), a reflexão para além do quantitativo de vagas disponibilizadas, visto 

que a aplicação da lei ocorre muitas vezes de forma precária, sem a devida atenção/preocupação 

com o público alvo. Analisar como a lei tem sido implementada e quais os efeitos práticos na 

dinâmica universitária, na qual ainda se observa a lógica do racismo e da exclusão social, 

pensando em políticas de apoio, acompanhamento e assistência estudantil para os cotistas 

concluírem com sucesso as trajetórias acadêmicas, têm se mostrado atualmente o maior desafio. 

 Apesar de no texto da Lei de Cotas ser previsto o acompanhamento e avaliação do 

programa de que trata a Lei, de acordo com Oliveira e Costa (2015) somente dois anos após a 

aprovação deste dispositivo, foi lançada portaria ministerial nomeando os membros da 

Comissão Consultiva da Sociedade Civil sobre a Política de Reserva de Vagas nas IFES. Já 

Eurístenes, Feres Júnior e Campos (2016) ressaltam que os esforços para a criação da comissão 

de avaliação não avançaram e naquele ano ainda não existiam mecanismos confiáveis de 

avaliação.  

Já em relação às iniciativas individuais das instituições para avaliação e 

acompanhamento da política, as vinculadas ao Observatório de Políticas de Ação Afirmativa 
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do Sudeste (OPAAS) por exemplo, a saber: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a 

Universidade Federal de Ouro Preto, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade 

Federal de São Carlos unidade de Sorocaba e a Universidade Federal de Minas Gerais, após 3 

anos da implementação da lei de cotas, não haviam instituído ainda nenhum programa deste 

tipo, com exceção de uma delas. Deixou-se assim a responsabilidade a cargo das Pró-reitorias 

de graduação, o que de acordo com Oliveira e Costa (2015) mostra a resistência da estrutura 

universitária à esta política.  

 Brito, Amorim, Santos & Mongim (2015) apresentam que a condição de ingressante na 

universidade como cotista perpassa inúmeros constrangimentos, principalmente nos cursos 

mais valorizados socialmente, sendo desenvolvido por alguns discentes estratégias de 

invisibilidade da condição de cotista. Analisando o curso de medicina, encontraram que em 

geral os estudantes sabem quem são os alunos que ingressaram na universidade através de cotas, 

havendo inclusive controle do rendimento acadêmico destes, já que muitas vezes são julgados 

como incapazes e responsáveis pela diminuição do nível do curso. Acrescido a isso observa-se 

dificuldades de ordem financeira para os cotistas oriundos de famílias de baixa renda, o que 

evidência que o processo de inclusão da população historicamente excluída na universidade 

deve abarcar não somente o ingresso, mas a garantia de qualidade do ensino, permanência e 

conclusão do curso superior.  

  

Capítulo 3: Permanência, Assistência Estudantil e Qualidade do Ensino  

 

 Compreendendo que a política de acesso ao ensino superior deve ser acompanhada de 

outras que possibilitem uma trajetória acadêmica de sucesso, trataremos neste capítulo da 

importância das políticas de apoio, sejam de permanência e/ou da assistência estudantil, entre 
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elas ensino, pesquisa, extensão e auxílios financeiros, para a garantia da qualidade de formação 

dos ingressantes na universidade, principalmente os alunos cotistas.  

Como já discutido, para além da reserva de vagas, que de acordo com Eurístenes, Feres 

Júnior e Campos (2016) tem sido no geral adotada como determinado pela Lei 12.711/2012, a 

permanência e assistência aos novos alunos, principalmente os cotistas, é um desafio que deve 

ser problematizado, estudado e garantido nas diversas instituições. A expansão e o crescimento 

do acesso de parcelas da população que antes não acessavam o ensino superior aumentou o 

número de estudantes matriculados, além de aumentar a proporção nestas instituições de alunos 

negros/pardos e de baixa renda. Dados do Censo da Educação Superior demonstram que entre 

2012 e 2017 o número de matrículas nas IFES passou de 1.897.376 para 2.045.356, tendo um 

aumento de 147.980. Mostrou ainda que os discentes pretos e pardos mais que dobraram em 

número no período mencionado, passando de 324.849 para 785.320. Já os dados do PNAD de 

2015 evidenciaram que entre 2012 e 2015 a porcentagem de estudantes de universidades 

públicas pertencentes ao primeiro e segundo quintos de rendimentos, ou seja, os 40% mais 

pobres, passou de 16,4 para 22,3%. Neste contexto, como garantir que discentes tão diversos 

tenham condições de permanecer e concluir seus cursos de graduação? 

 Heringer & Honorato (2014) apresentam que discentes menos privilegiados, ou seja, 

pertencentes aos grupos historicamente excluídos do ensino superior, geralmente não contam, 

ou contam de forma reduzida, com a assistência da família em relação as demandas surgidas a 

partir da escolarização prolongada. Desta forma, é necessário o desenvolvimento de estratégias 

próprias e/ou apoio institucional para a permanência no ambiente universitário. Estas autoras 

tratam ainda da importância do processo de afiliação, de autoria de Alain Coulon3.  

                                                           
3Alain Coulon demonstrou que o processo de afiliação, definido por aquele pelo qual o discente passa à “condição 

de estudante”, é gradual e envolve diversas etapas, consideradas aprendizados sobre o que é ser estudante, até a 

integração plena ao novo contexto (Heringer & Honorato, 2014). 
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 Para esta integração é importante a organização do próprio tempo para que seja possível 

dar conta das várias tarefas exigidas, o conhecimento da localização e dos serviços disponíveis 

para os alunos na instituição, a construção de uma rede de suporte afetivo, participação em 

atividades diversas de integração, entre outros (Heringer & Honorato, 2014). Em consonância 

a esta ideia, diversos outros trabalhos, de acordo com Gouveia (2009) apresentam a relação 

entre a permanência dos estudantes nos cursos com a integração ao ambiente social e acadêmico 

da instituição.  

Ou seja, as chances de permanecer na universidade estão diretamente relacionadas a 

quantidade de compromissos e envolvimento com a instituição. O “baixo comprometimento”, 

representado por exemplo pela não frequência e não participação em atividades 

extracurriculares, como iniciação cientifica, monitoria e extensão, estaria relacionado a evasão, 

aumentando a sua probabilidade (Heringer & Honorato, 2014). Neste contexto, de acordo com 

Heringer e Honorato (2014), além das atividades extraclasse, as políticas de assistência 

estudantil poderiam ajudar os discentes na afiliação e integração ao ambiente universitário. 

Vale ressaltar que permanência e assistência não se tratam da mesma coisa. A primeira 

estaria relacionada a diferentes aspectos da inserção na universidade, como programas de 

iniciação científica, monitoria, participação em eventos, entre outros; enquanto a assistência 

estudantil integraria, juntamente com outras, as políticas de permanência, tendo foco nas ações 

que promovem a frequência as aulas e as outras atividades acadêmicas (Heringer & Honorato, 

2014). 

 

3.1 Política de Assistência estudantil 

  

De acordo com o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis e 

Comunitários/FONAPRACE (2012), a política de assistência estudantil é: 
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um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações para 

garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso de graduação dos 

estudantes das IFES, na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, 

produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade 

de vida (p.63). 

 

E segundo Vasconcelos (2010) tem o objetivo de promover os recursos necessários para 

que os estudantes de baixa renda possam ter um bom desempenho curricular, minimizando o 

abandono, trancamentos e evasão dos cursos de graduação das IFES.  

Dutra e Santos (2016) apresentam que atualmente a assistência ao estudante possui 

centralidade para o país na estratégia de combate às desigualdades sociais e regionais das 

políticas de democratização do Ensino Superior. E a despeito da literatura remeter as primeiras 

ações dessa natureza ao ano de 1928, foi apenas em 2010, a partir de diversas lutas sociais 

travadas principalmente pela UNE e pelo FONAPRACE, que a Assistência Estudantil (AE) 

ganhou o status de política pública.  

A AE surgiu voltada para as classes mais abastadas da sociedade, visto que era essa 

parcela que tinha acesso ao ensino superior, e era constituída por ações restritas, emergenciais 

e focalizadas, voltadas principalmente para alimentação e moradia (Dutra & Santos, 2017). 

Neste sentido, a primeira medida relacionada foi a construção em 1928 da casa do estudante 

brasileiro em Paris, ou seja, uma residência universitária mantida pelo governo brasileiro para 

os jovens que iam estudar na França e apresentavam dificuldades nas questões referentes a 

moradia no país (Imperatori, 2017; Dutra & Santos, 2017).  

A partir da década de 30, observamos também ações dessa natureza no Brasil. A 

Reforma Francisco Campos, de 1931, propôs auxílio aos estudantes universitários 

reconhecidamente pobres, o qual foi incorporado e regulamentado pela constituição de 1934 e 
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estendida a todos os níveis de ensino na década de 40. Apesar disso, era entendida como uma 

ajuda, tornando-se um direito discente apenas a partir da LDB, Lei nº 4.024, de 1961, que 

apresentou um título específico para tratar sobre o tema (Imperatori, 2017; Dutra & Santos, 

2017).   

Foi na década de 60 também que podemos observar na sociedade civil maiores 

discussões e amadurecimento das questões relacionadas a AE, a partir do movimento formado 

por estudantes, comunidade acadêmica e intelectuais que lutavam pela reforma universitária 

(Dutra & Santos, 2017). Neste contexto, a UNE tornou-se uma das principais defensoras da AE 

no país, discutindo questões relacionadas aos problemas de habitação, taxas e matrículas, 

alimentação, birô de empregos, estágios remunerados, assistência médica, entre outros. No 

entanto, com o Golpe Militar, a UNE foi perseguida e legalmente desorganizada, só se 

reestruturando após o enfraquecimento deste regime, quando foi retomada a luta pela AE. 

Assim, na década de 70 surgiram pequenas tentativas de estruturação da assistência que foram 

extintas sem sucesso. Até este momento então, a AE não era expressiva o suficiente de forma 

que interferisse positivamente na permanência de um número significativo de estudantes e não 

havia um projeto nacional voltado exclusivamente para esta temática (Dutra & Santos, 2016) 

Já na década de 80, conforme apresentado por Dutra e Santos (2017), após o processo 

de abertura política, passou-se a discutir a democratização da educação, especialmente da 

universidade pública, estabelecendo-se um clima favorável para a intensificação e 

sistematização das discussões acerca da AE. A constituição de 1988, ao determinar a garantia 

de direitos sociais e contemplar o processo de redemocratização da educação, foi utilizada para 

justificar e legitimar a importância da AE nas instituições de ensino superior. É nesse contexto 

que surge o FONAPRACE, “encarregado de discutir, elaborar e propor ao MEC a política de 

Promoção e Apoio ao Estudante” (FONAPRACE, 2012, p. 15). 
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A partir daí as discussões amadureceram buscando-se promover o acesso dos estudantes 

ao apoio estudantil objetivando a permanência e conclusão dos cursos. Dutra e Santos (2017) 

ressaltam, no entanto, que as discussões ocorriam de forma fragmentada e restrita a algumas 

IFES, em meio a disputas de interesses e entraves políticos. Desta forma, o apoio oferecido era 

possibilitado pelo esforço isolado de algumas instituições, em sua maioria insuficientes e de 

acordo com o interesse dos gestores. No governo de FHC, devido a ofensiva neoliberal e 

consequente limitação de recursos para as universidades federais, a AE foi negada por parte dos 

governantes. Inclusive a LBD de 1996, Lei nº 9.394, declara a desresponsabilizarão do Estado 

no que diz respeito a AE. 

No entanto, a primeira pesquisa, coordenada pelo FONAPRACE, sobre o Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das IFES, denunciou a necessidade 

do desenvolvimento da política de assistência. Assim, em 2001 foi elaborado o primeiro Plano 

Nacional de Assistência Estudantil, que após diversas discussões e atualização, favorecido 

ainda pelo REUNI, foi criado o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 

publicado como portaria normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007. Já em 2010, o então 

presidente Luís Inácio Lula da Silva transformou o PNAES em um decreto, nº 7234, que por 

ser um instrumento jurídico mais forte possibilitou uma maior estabilidade do programa 

(Imperatori, 2017). Vale salientar, no entanto, que apesar da última atualização transformá-lo 

em um dispositivo mais estável que o anterior, o PNAES ainda é considerado frágil, podendo 

ser facilmente extinto. 

 O PNAES é atualmente o documento principal que norteia a construção das políticas de 

AE no Ensino Superior brasileiro, tendo a finalidade, de acordo com o documento, de promover 

a ampliação das condições de permanência dos estudantes na Educação Superior pública 

federal. E como objetivos apresenta: democratizar as condições de permanência dos jovens na 

educação superior pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais 
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na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e 

contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. Além disso, o dispositivo limita 

o público a que se destina prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de educação 

básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e define diversos eixos 

que devem ser abarcados para se chegar aos objetivos propostos: moradia estudantil, 

alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio 

pedagógico, e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação.  

Em consonância, o Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2014-2024, 

ressalta a importância da AE propondo a ampliação do PNAES como estratégia para a expansão 

do Ensino Superior, visando a redução das desigualdades étnico-raciais e aumento das taxas de 

acesso e permanência da população historicamente excluída, como oriundos de escolas 

públicas, afrodescendentes, indígenas, etc. Neste contexto, a política de cotas, de acordo com 

Dutra e Santos (2017), amplia a demanda por AE. Apesar disso, observa-se que desde 2017 

houve uma diminuição no orçamento destinado à esta política, a despeito do aumento do 

público alvo nas instituições, bem como o desenvolvimento de ações de caráter quase 

exclusivamente financeiro. Além disso, de acordo com Oliveira e Costa (2015), os recursos são 

insuficientes para a demanda, e não existe, no geral, políticas de assistência estudantil 

destinadas aos alunos oriundos das cotas.  

 Apesar das críticas, a IV Pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de 

graduação das IFES brasileiras que a dinâmica e os mecanismos sociais das desigualdades 

acontecem também dentro das instituições de ensino superior, dificultando a permanência e 

diminuindo oportunidades diversas (FONAPRACE, 2016). Neste sentido, para que a educação 

seja de fato um direito de todos, como instituído pela Constituição de 1988, a AE também 

precisa sê-la. E apesar de nem todos terem acesso a esta, os que são beneficiados tem maiores 
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chances de manter seus vínculos e podem desfrutar de oportunidades que não teriam sem o 

apoio institucional, como tempo para participação em atividades extracurriculares, que têm sido 

relacionadas a qualidade do ensino.  

 

3.2 Qualidade do ensino e a importância do tripé universitário (ensino, pesquisa e 

extensão) 

 

Como apresentado por Scremi e Aimi (2008), a qualidade em educação é um conceito 

múltiplo e se expressa a partir de juízos de valor, o que leva esta temática a ser foco de diversas 

discussões e reflexões. Neste sentido, tem sido interpretado de formas distintas, dependendo da 

ideia do que o sistema educacional deve oferecer aos discentes e a sociedade. Pode ser então 

considerada de qualidade a educação que possibilita o domínio efetivo do que está determinado 

nos planos curriculares; a que permite o desenvolvimento de uma cultura cientifica ou literária; 

aquela que prepara o discente para servir ao sistema produtivo desenvolvendo suas capacidades 

técnicas máximas; ou ainda aquela que estimula e desenvolve o pensamento crítico, 

fortalecendo o compromisso com a transformação da realidade (Dakov, 2007). 

Já a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura/UNESCO 

(2010) defende quatro pilares nos quais a educação deve se basear e que se relacionam às 

características essenciais para uma educação de qualidade. São eles: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a conviver, e aprender a ser. Além disso, apresenta em seu relatório 

conciso “Educação para todos, o imperativo da qualidade”, que este é um conceito dinâmico e 

que está constantemente sendo reconstruído, sendo utilizados indicadores da qualidade na 

educação para ajudar a comunidade educacional na avaliação e melhoria da qualidade (Unesco, 

2004).  

Além disso, apresenta a seguinte definição: “Dois princípios caracterizam a maior parte 

das tentativas de definir a qualidade na educação: o primeiro deles identifica o desenvolvimento 
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cognitivo dos alunos como o grande objetivo explícito de todos os sistemas educacionais. Dessa 

forma, o êxito alcançado por um sistema com relação a esse objetivo é um dos indicadores de 

sua qualidade. O segundo dá ênfase ao papel da educação na promoção de valores e atitudes de 

cidadania responsável e no cultivo do desenvolvimento criativo e emocional. “A consecução 

desses objetivos nos diferentes países é mais difícil de avaliar e comparar” (Unesco, 2004 p. 2). 

No que concerne à educação superior no Brasil, a avaliação da qualidade é, desde 2004, 

responsabilidade do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Este 

sistema foi criado a partir da revisão crítica dos sistemas de avaliação anteriores e buscou 

aprofundar os compromissos e responsabilidades sociais das instituições. De acordo com a Lei 

n. 10.861, o SINAES tem a finalidade de “assegurar o processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus 

estudantes”.  

Desta forma, é composto por três subsistemas integrados: a avaliação institucional, 

realizada interna e externamente, que tem como objetivo identificar o perfil das instituições e o 

significado de sua atuação, a partir das atividade, cursos, programas, projetos e setores, e para 

tanto considera diferentes dimensões institucionais; a avaliação dos cursos de graduação, que 

busca analisar as condições de ensino, no que concerne especialmente ao perfil do corpo 

docente, as instalações físicas e organização didático-pedagógica; e a avaliação dos discentes, 

feita a partir do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que tem como 

função medir o domínio destes sobre os conteúdos programáticos dos cursos previstos nas 

diretrizes curriculares, habilidades de ajuste às mudanças do conhecimento e competências para 

apreender temáticas distintas das específicas de sua profissão (Brasil, 2004). 

A avaliação institucional externa, especificamente, é composta por dez categorias 

analíticas distintas, ou seja, dimensões, a partir das quais se tenta abranger as atividades finais 

e os procedimentos organizacionais e operacionais das instituições, de forma que representem 
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a totalidade da qualidade institucional (Marchelli, 2007).  As dimensões analisadas encontram-

se na tabela 5.  

Tabela 5 

Dimensões da avaliação institucional interna do SINAES. 

Dimensão Pesos 

1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional 5 

2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, para as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades 

35 

3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural 

5 

4. A comunicação com a sociedade. 5 

5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho. 

20 

6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios 

5 

7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação 

10 

8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 

eficácia da auto-avaliação institucional 

5 

9. Políticas de atendimento aos estudantes 5 

10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior 

5 

 

Como podemos observar, a dimensão da avaliação institucional externa relacionada a 

ensino, pesquisa, extensão e bolsas diversas possui o maior peso, que corresponde a 35 de um 

total de 100, o que demonstra a importância destas atividades para a qualidade da educação. Na 
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mesma direção, Cunha (2012) traz que é praticamente universal e unanime a representação da 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão com a qualidade da educação 

universitária no Brasil. 

Pivetta, Backes, Carpes, Battistel e Marchiori (2010) ressaltam a importância, entre 

outros, da indissociabilidade destes para o atendimento das funções da universidade que são 

pautadas em princípios democráticos e transformadores. Para os autores, esta instituição é um 

lugar privilegiado de desenvolvimento humano, científico-tecnológico e social, tendo como 

eixo central a formação de profissionais que sejam comprometidos com o desenvolvimento 

regional e mundial, tornando-se, portanto, mais que simples especialistas, mas profissionais-

cidadãos.  

O princípio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, instituído pela 

Constituição de 1988, segundo Pivetta et al (2010), promove a difusão, criação, sistematização 

e transformação do conhecimento a partir da articulação entre teoria e prática, formando um 

ciclo dinâmico e interativo no qual a pesquisa aprimora e produz novos conhecimentos 

difundidos pelo ensino e pela extensão.  E o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras/FORPROEX (2006) apresenta ainda a dificuldade de 

conceber um discente universitário bem-sucedido sem uma formação sistêmica, ampliada e 

integrada, a partir do ensino, da pesquisa e da extensão.  

Em se tratando de extensão, segundo o Plano Nacional de Extensão, elaborado pelo 

FORPROEX e pela Secretaria do Ensino Superior do MEC, esta atividade possibilita uma 

relação transformadora entre universidade e sociedade. Contribui, dessa forma, para uma 

formação ampla e que esteja de acordo com as demandas da sociedade, sendo primordial para 

o comprometimento dos discentes com a transformação da realidade (Nunes & Silva, 2011; 

Soares, 2017). 



68 

 

 

Já no que concerne a atividades de pesquisa, diversos autores defendem o efeito positivo 

desta nos coeficientes de rendimento dos alunos de graduação (Breglia, 2002; Pires, 2002). A 

pesquisa permite que estes lidem com o processo de conhecer e não apenas com o produto desse 

processo e sintam-se motivados a estudar, o que de acordo com Pires (2002) é reconhecido por 

orientadores, professores, bolsistas e alunos. Esta atividade possibilita ainda maior 

embasamento teórico, contextualização do conteúdo, formação de hábitos de estudos, aumento 

da responsabilidade e crescimento pessoal (Aguiar, 1997). Breglia (2002) encontrou em 

entrevistas com professores orientadores que estes enxergam a iniciação científica como uma 

atividade que contribui para a motivação em sala de aula, visão mais ampla sobre o curso e 

maior base de conhecimentos prévios.  

Acrescenta-se a isso, de acordo com Honorato (2015) e como já mencionado, as 

pesquisas que demonstram efeito positivo na permanência das atividades complementares, das 

quais pesquisa e extensão fazem parte. A participação nas atividades complementares estimula 

a integração ao ambiente e à cultura acadêmica, facilitando o domínio dos códigos, rotinas, 

dinâmicas especificas da instituição, adaptação ao trabalho acadêmico, possibilitando ainda a 

construção de uma rede de amizade e apoio com os integrantes da comunidade acadêmica 

(Honorato, 2015). 

 

Capítulo 4: A Pesquisa 

 

A presente pesquisa tem caráter exploratório, o que permitiu uma visão geral acerca da 

Política de Cotas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A UFRN é sediada 

em Natal e é uma instituição de grande porte e de destaque, tendo sido avaliada pelo MEC nos 

anos de 2012 e 2013 como a melhor universidade do Nordeste, estando entre as três mais bem 

avaliadas no ano de 2014 e 2015, e na 4º posição no ano de 2016. Em 2017, a publicação 
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britânica “Times Higher Education” apresentou a UFRN como uma das universidades 

brasileiras a integrar o ranking internacional das mil melhores instituições de ensino superior.  

Conta com 5 campus, quatro deles no interior do estado, 102 cursos de graduação 

presenciais e 10 a distância, bem como 27789 alunos matriculados, de acordo com dados de 

2017. Os cursos oferecidos têm duração de 3 a 6 anos, o de menor duração referente ao 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia e o de maior tempo correspondendo ao curso de 

Medicina. Em relação ao acesso de alunos cotistas, de acordo com relatório elaborado pela 

Comissão Própria de Avaliação desta universidade, 30% dos alunos que ingressaram na UFRN 

entre 2013 e 2015 o fizerem através de cotas.  

Para que os objetivos da pesquisa fossem atingidos, foi feito o levantamento de dados 

sobre a implementação da política de cotas e dos processos seletivos dos anos de 2013 a 2015, 

anos seguintes a implementação da política de cotas, e a respectiva reserva de vagas para alunos 

beneficiados por esta. Além disso, foram solicitados ao setor de dados abertos da 

Superintendência de Informática da UFRN (SINFO/UFRN) dados sobre a entrada, status da 

matrícula, desempenho acadêmico, acesso a bolsas de monitoria, pesquisa, extensão, apoio 

técnico e aos auxílios oferecidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que gerencia a 

política de AE da universidade, também dos alunos ingressantes entre 2013 e 2015. Tivemos 

acesso ainda às respostas do Cadastro Único, questionário socioeconômico respondido de 

forma voluntária e pré-requisito para a solicitação das bolsas e auxílios oferecidos pela 

instituição, dos alunos que aderiram a este e que fazem parte do recorte estudado.  

A maior parte das informações utilizadas nas análises são públicas e podem ser 

acessadas/solicitadas por qualquer cidadão ao setor específico da universidade, setor de dados 

abertos da SINFO/UFRN. Já as respostas do Cadastro Único são consideradas sigilosas e para 

ter acesso a estas, além da autorização da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, foi necessário a 

assinatura de um termo de sigilo por todos os pesquisadores que tiveram acesso a estes dados. 
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Os dados a serem analisados foram assim definidos visto que de acordo com Maciel, 

Lima e Gimenez (2016), deve-se entender o acesso, objetivado pelas políticas afirmativas, 

como participação na educação superior, o que implica além do ingresso, na permanência, 

conclusão e formação de qualidade desse nível de ensino. E de acordo com Saviani (2010), a 

qualidade das IFES, que vinculam ensino, pesquisa e extensão, é nitidamente superior à das 

universidades particulares. Além disso, como já apresentado, a dimensão relacionada a ensino, 

pesquisa, extensão e bolsas da avaliação institucional externa realizada pelo SINAES nas 

instituições de ensino superior possui o maior peso entre todas as dimensões.  

Pesquisa e extensão têm sido vinculadas, conforme Hering e Honorato (2014), à 

permanência nas instituições de ensino superior. Além disso, Honorato e Heringer (2015) 

apresentam que o acesso a esse tipo de atividade pode se relacionar a maiores oportunidades de 

adquirir conhecimentos e habilidades demandadas no processo de inserção profissional. A 

importância das atividades complementares, aqui consideradas como monitoria, pesquisa e 

extensão, e assim denominadas por não serem obrigatórias para a conclusão dos cursos, é 

também percebida como importante pelos discentes, como demonstrado por Barbosa (2015) ao 

pesquisar a percepção de estudantes de pedagogia da UFRJ sobre o que é importante para a 

formação profissional. 

 Já a AE tem sido considerada imprescindível para as políticas de inclusão social das 

instituições de ensino superior, visto que busca ampliar as condições de permanência, 

minimizar os efeitos das desigualdades e reduzir os índices de retenção e evasão. Neste sentido, 

analisando o fenômeno e a literatura compreendemos que as atividades mencionadas 

contribuem para a permanência para além da questão financeira, interferindo positivamente na 

integração ao ambiente acadêmico e na qualidade do ensino oferecido. 

O status nos permitirá averiguar os índices de conclusão e desligamento dos discentes 

ingressantes, bem como ter indícios acerca do tempo que os discentes permaneceram nos 
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cursos; já o desempenho acadêmico possibilitará a análise do quanto os estudantes estão 

conseguindo desenvolver os conhecimentos e habilidades medidos nas avaliações propostas.  

As atividades complementares, vinculadas à permanência nas instituições, bem como os efeitos 

positivos nos coeficientes de rendimento mostrarão se esse efeito pode ser observado na 

instituição. E assim, poderemos caracterizar e analisar a trajetória acadêmica dos discentes.  

Para estas análises, com o intuito de comparar a trajetória acadêmica dos discentes 

cotistas e não cotistas utilizamos os dados de todos os discentes da universidade, regulares, 

vinculados a cursos presenciais e que ingressaram na instituição entre 2013 e 2015. Da mesma 

forma, escolheu-se trabalhar com os dados dos alunos ingressantes entre 2013 e 2015, os três 

anos seguintes a implantação da política de cotas, pelo fato de neste período encontrarmos 

alunos que tinham a possibilidade de já ter concluído seus cursos, já que como mencionado os 

cursos da universidade tem duração de 3 a 6 anos e os índices de conclusão foi um dos focos 

da nossa análise. Trabalhamos com os alunos cotistas que acessaram a universidade a partir das 

reservas de vagas estabelecidas pela Lei 12711/2012.  

E apesar de no ano de 2015 a UFRN ter adotado o argumento de inclusão regional, que 

visou estimular o acesso dos estudantes que residem no entorno dos locais de oferta dos cursos 

da UFRN no interior, e entendermos a sua importância, por se tratar de outro tipo de ação 

afirmativa não será incluído em nossa análise. Além disso, foram retirados da análise os 

discentes matriculados em cursos a distância, visto que estes possuem dinâmica distinta dos 

cursos presenciais e que não será tratada neste trabalho. 

Em relação ao desempenho acadêmico, de acordo com o novo regulamento de 

graduação da UFRN, publicado em 2013, são calculados seis índices numéricos para avaliação 

do rendimento acadêmico acumulado do estudante, a Média de Conclusão (MC), a Média de 

Conclusão Normalizada (MCN), o Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH), o Índice de 

Eficiência em Períodos Letivos (IEPL), o Índice de Eficiência Acadêmica (IEA), e o Índice de 
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Eficiência Acadêmica Normalizado (IEAN). O MC, MCN, IEA e o IEAN são considerados os 

principais, já que focam no desempenho acadêmico dos discentes, ou seja, as notas, e o IECH 

e IEPL são definidos como índices auxiliares, à medida que avaliam a eficiência com que os 

alunos usaram os recursos da universidade. Neste sentido, os índices auxiliares são maiores 

para aqueles que tiveram poucos insucessos e utilizaram menos períodos letivos para a 

conclusão dos cursos.  

Para o cálculo de todos os índices não são contabilizadas as notas das disciplinas nas 

quais os discentes foram reprovados. No entanto, estes componentes são levados em 

consideração no cálculo dos índices de eficiência. O MC é a média do rendimento acadêmico 

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

carga horária discente dos componentes. Neste sentido, utiliza em seu cálculo apenas as notas 

dos alunos das disciplinas que foram concluídas com sucesso. Já o MCN é o MC normalizado, 

ou seja, a comparação da média do aluno com as médias dos concluintes do curso nos últimos 

5 anos. O IEA, por sua vez, é o MC com índices de eficiência, visto que engloba em seu cálculo 

o MC, o IECH e o IEPL.  Decidimos, portanto, utilizá-lo nas nossas análises por acreditarmos 

que os índices de eficiência podem nos dar indícios da trajetória acadêmica dos discentes, para 

além das notas das disciplinas.  

A partir de pesquisas nos sites da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e da antiga 

Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE), atual Núcleo Permanente de Concursos, 

foram selecionados os documentos relativos às discussões, implementação das ações 

afirmativas na UFRN e reserva de vagas. Tivemos acesso, além dos editais dos processos 

seletivos e termos de adesão ao Sisu referentes aos anos analisados,  ao relatório “Política de 

Acesso à UFRN: Estudo e Proposições”, bem com dados diversos dos discentes que entraram 

na universidade e participaram do vestibular, antigo processo seletivo da universidade utilizado 
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até 2013, disponíveis no Observatório da Vida do Estudante Universitário, um centro de 

informações estatísticas sobre os estudantes universitários presente no site da COMPERVE.  

Após análise dos documentos, os dados recebidos da SINFO/UFRN, referentes ao 

semestre letivo 2017.2, foram inseridos em banco de dados eletrônicos de um software 

estatístico, especificamente o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), e utilizada 

estatística descritiva para análise dos mesmos. Além do cálculo da distribuição, medianas, 

médias e desvio padrão dos dados analisados, foram utilizados os teste Qui-quadrado, para as 

variáveis categóricas, e o teste de Mann-Whitney, para as variáveis numéricas, visto que 

nenhuma delas apresentou distribuição normal. Consideramos nas análises diferenças 

significativas ao nível de p ≤ 0,05. Vale salientar que foram levadas em consideração, para a 

realização da pesquisa, as normas regulamentadoras da Resolução nº. 510 de 07 de abril de 

2016, que dispõe sobre as normas éticas aplicáveis às pesquisas em Ciências Humanas e 

Sociais.  

 

Capítulo 5: As cotas, os cotistas e a trajetória destes discentes na UFRN 

  

Compreendendo a trajetória acadêmica dos alunos inserida em um contexto que 

influencia e é influenciado por ela, decidimos analisar além dos elementos que a compõe, a 

implementação da política de cotas na instituição; a reserva e o preenchimento das vagas nos 

processos seletivos do recorte estabelecido, bem como o perfil dos discentes que estão 

acessando a universidade, de forma que pudéssemos nos aproximar da realidade em sua 

totalidade.  

Neste sentido, realizamos uma caracterização da implantação da política de cotas com 

o intuito de analisar este processo, haja vista as resistências retratadas na literatura; verificamos 
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as porcentagens de reserva e de preenchimento destas vagas nos editais públicos de seleção dos 

anos de 2013 a 2015 da UFRN; analisamos o perfil dos alunos cotistas que acessaram a 

universidade neste período e responderam o Cadastro Único; bem como investigamos o status, 

desempenho acadêmico, acesso a bolsas de pesquisa, extensão, monitoria, apoio técnico e 

auxílios moradia, alimentação e transporte dos discentes cotistas e não cotistas, no intuito de 

caracterizar a trajetória acadêmica dos discentes. Os dados analisados seguem abaixo: 

 

5.1 Caracterização geral da implementação das cotas na UFRN  

 

 Em consonância com o panorama nacional político-educacional de discussões e 

implementação de ações afirmativas, a UFRN criou em 2003 uma comissão para estudar a 

temática e apresentar proposições sobre o tema para a instituição. Esta comissão publicou então, 

no ano seguinte, um relatório apresentando sugestões e estratégias preliminares para a definição 

de uma política de acesso aos cursos de graduação da universidade. Na época, o modelo de 

seleção adotado para ingresso, o vestibular, era realizado pela Comissão Permanente de 

Vestibular (COMPERVE) e baseado em provas que continham questões de múltiplas escolhas 

e discursivas, tendo sido considerado, de acordo com o relatório, um modelo eficiente para 

“filtrar os mais aptos”. Mas, além disso, era necessário também efetividade no sentido de 

ampliar as possibilidades de acesso ao ensino superior dos estudantes de camadas sociais menos 

favorecidas, no intuito de democratizar o sistema educacional público (COMPERVE, 2004).  

 Desta forma, as ações recomendadas, após o estudo sistemático, foram traduzidas em 

políticas de médio e longo prazo, que incluíam a isenção da taxa de inscrição no processo 

seletivo para alunos da rede pública, ações de orientação e formação paralela deste público, 

intervenções junto as instituições públicas de ensino médio, garantia de permanência dos alunos 

aprovados, desenvolvimento de estudos que subsidiassem tal garantia, aproximação com o 
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Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e a Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN), ampliação das vagas e implementação do argumento de inclusão. Este último, 

o argumento de inclusão, foi uma estratégia que se baseava em um sistema de pontuação 

diferenciado/bonificação para determinados estudantes, definidos a partir de critérios 

socioeconômicos e de desempenho no processo seletivo, para que fossem ampliadas as 

possibilidades de acesso desse público ao ensino superior.  

 Foi destinado então a alunos que cursaram o último ano do ensino fundamental e o 

ensino médio exclusivamente em escolas públicas, que haviam concluído o terceiro ano entre 

os anos de 2003 e 2005 e que tinham obtido no vestibular de 2006, ano da adoção do argumento, 

nota igual ou superior à média das notas dos candidatos inscritos para o mesmo curso. O 

argumento de inclusão foi calculado por curso e baseado em estatísticas dos processos seletivos 

de 2002 a 2005, sendo definida uma bonificação, que ao ser adicionado a nota dos alunos alvo 

deveria possibilitar que 50% das vagas ofertadas fossem ocupadas por estudantes de baixa renda 

oriundos de escolas públicas.  

No entanto, dados do Observatório da Vida do Estudante Universitário que reúne dados 

dos discentes que entraram na UFRN pelo vestibular entre os anos de 2000 e 2013, disponível 

no site da COMPERVE, demonstram que a porcentagem de alunos que entraram na 

universidade e concluíram o ensino médio em escolas públicas não se alterou como esperado 

após a adoção do argumento de inclusão no ano de 2006, conforme tabela 6, passando de 33,8% 

para 32,2% entre 2005 e 2006, e mantendo-se em torno de 30% até o ano de 2010, quando o 

cálculo do argumento foi modificado. Neste ano, a UFRN passou a oferecer o acréscimo de 

10% do valor da nota no processo seletivo para os alunos beneficiados, de forma que este 

instrumento se tornasse mais efetivo no ingresso dos estudantes oriundos de escolas públicas 

(Griner, 2012). Neste sentido, no ano de 2010 o percentual de alunos ingressantes que 

concluíram o ensino médio em escolas públicas subiu para 42%, de acordo com a tabela 6: 
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Tabela 6 

Tipo de escola onde cursou o ensino médio 

Ano Pública 

 

Particular 

Pública e 

Particular 

Outro 

tipo 

Não 

respondeu Total 

n % n % N % n % n % n % 

2005 1266 33,8% 2191 58,5% 247 6,6% 30 0,8% 10 0,3% 3744 100% 

2006 1228 32,2% 2254 59,0% 242 6,3% 25 0,7% 69 1,8% 3818 100% 

2007 1538 39,1% 2142 54,4% 232 5,9% 22 0,6% 0 0% 3934 100% 

2008 1354 33,7% 2395 59,6% 230 5,7% 38 1% 0 0% 4017 100% 

2009 2035 36,1% 3236 57,3% 330 5,9% 42 0,7% 0 0% 5643 100% 

2010 2670 42,4% 3235 51,4% 349 5,5% 45 0,7% 0 0% 6299 100% 

2011 2707 44,1% 3026 49,3% 358 5,8% 49 0,8% 0 0% 6140 100% 

2012 2582 41,6% 3182 51,2% 393 6,3% 56 0,9% 0 0% 6213 100% 
Fonte: Adaptado de < http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/observatorio/busca_ano_ingresso.php>. 

Acesso em: 11 de julho de 2019.  
 

Já em relação ao grau de instrução das mães e dos pais dos discentes que entraram na 

universidade no período aqui analisado, que de acordo com a IV Pesquisa do Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação apresenta relação direta com o 

rendimento familiar mensal, observamos que entre 2005 e 2006, ano da implementação do 

argumento de inclusão, não houveram mudanças significativas que indiquem o acesso de maior 

número de estudantes com pais que possuem baixa escolaridade e consequentemente condição 

socioeconômica menos favorecida. No entanto, entre o ano de 2009 e 2010, quando foi alterado 

o cálculo do argumento de inclusão, podemos perceber que diminuiu a proporção de discentes 

que possuíam mães e pais com o ensino superior completo, que passou, respectivamente, de 

23,3% de mães com ensino superior completo em 2009 para 19,9% em 2010; e 18,4% de pais 

com ensino superior completo no ano de 2009 para 16,4% no ano de 2010, conforme tabelas 7 

e 8: 
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Tabela 7 

Escolaridade da Mãe 

Ano 
Analfabeto 

(a) 

 

 

Ens. 

Fundamental 

Incompleto 

Ens. 

Fundamental 

Completo/ 

Ens. Médio 

Incompleto 

 

Ens. Médio 

Completo/ 

Ens. Superior 

Incompleto 

 

 

Ensino 

Superior 

Completo 

Outra 

Opção 

 

 

 

 

Total 

n % n % n % n % n % n % n % 

2005 67 1,8% 639 17,1% 547 14,6% 1336 35,7% 874 23,3% 281 7,5% 3744 100% 

2006 75 2,1% 554 14,5% 544 14,3% 1417 37,1% 887 23,2% 341 8,9% 3818 100% 

2007 72 1,8% 650 16,5% 547 13,9% 1445 36,7% 913 23,2% 307 7,8% 3934 100% 

2008 69 1,7% 672 16,7% 538 13,4% 1447 36% 925 23% 366 9,1% 4017 100% 

2009 112 2% 944 16,7% 672 11,9% 2106 37,3% 1312 23,3% 497 8,8% 5643 100% 

2010 131 2,1% 1151 18,3% 841 13,4% 2357 37,4% 1252 19,9% 567 9% 6299 100% 

2011 137 2,2% 1221 19,9% 794 12,9% 2215 36,1% 1156 18,8% 594 9,7% 6140 100% 

2012 48 0,8% 1180 19% 774 12,5% 2206 35,5% 1215 19,6% 701 11,3% 6213 100% 
Fonte: Adaptado de < http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/observatorio/busca_ano_ingresso.php>. 

Acesso em: 11 de julho de 2019.  
 

Tabela 8 

Escolaridade do Pai 

Ano 
Analfabeto 

(a) 

 

 

Ens. 

Fundamental 

Incompleto 

Ens. 

Fundamental 

Completo/ 

Ens. Médio 

Incompleto 

 

Ens. Médio 

Completo/ 

Ens. Superior 

Incompleto 

 

 

Ensino 

Superior 

Completo 

Outra 

Opção 

 

 

 

 

Total 

n % N % n % n % n % n % n % 

2005 129 3,5% 699 18,7% 499 13,3% 1250 33,4% 785 21% 382 10,2% 3744 100% 

2006 136 3,6% 718 18,8% 450 11,8% 1275 33,4% 778 20,4% 461 12,1% 3818 100% 

2007 177 4,5% 768 19,5% 477 12,1% 1373 34,9% 748 19% 391 9,9% 3934 100% 

2008 143 3,6% 749 18,7% 491 12,2% 1380 34,4% 807 20,1% 447 11,1% 4017 100% 

2009 209 3,7% 1151 20,4% 667 11,8% 1983 35,1% 1036 18,4% 597 10,6% 5643 100% 

2010 289 4,6% 1363 21,6% 765 12,1% 2188 34,7% 1033 16,4% 657 10,4% 6299 100% 

2011 278 4,5% 1405 22,9% 752 12,3% 2017 32,9% 968 15,8% 720 11,7% 6140 100% 

2012 274 4,4% 1378 22,2% 760 12,2% 2038 32,8% 1044 16,8% 719 11,6% 6213 100% 
Fonte: Adaptado de < http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/observatorio/busca_ano_ingresso.php>. 

Acesso em: 11 de julho de 2019.  
 

Os dados da renda familiar mensal dos discentes, por sua vez, corroboram os dados 

anteriores demonstrando que entre 2009 e 2010 aumentou a quantidade de estudantes que 

possuíam renda familiar mensal de até 1 salário mínimo e de mais de 1 salário mínimo até 5 

salários, que passou, respectivamente de 9,2% para 11,5%; e de 49,1% para 52,8%. Da mesma 
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forma, a porcentagem daqueles que possuíam renda familiar de mais de 10 até 20 salários 

mínimos diminui de 12% em 2009 para 9,9% em 2010, conforme tabela 9.  

Tabela 9 

Renda Familiar Mensal 

Ano 
Até 1 Salário 

Mínimo 

Mais de 1 

Salário 

Mínimo, até 

5 Salários 

Mínimos 

Mais de 5 

Salários 

Mínimos, até 

10 Salários 

Mínimos 

Mais de 10 

Salários 

Mínimos, até 

20 Salários 

Mínimos 

 

 

Mais de 20 

Salários 

Mínimo 

Não 

Respondeu 

 

 

 

 

Total 

n % n % n % n % n % n % n % 

2005 221 5,9% 1455 38,9% 1068 28,5% 636 17% 337 9% 27 0,7% 3744 100% 

2006 292 7,7% 1583 41,5% 1045 27,4% 582 15,2% 260 6,8% 56 1,5% 3818 100% 

2007 395 10% 1810 46% 992 25,2% 526 13,4% 211 5,4% 0 0% 3934 100% 

2008 357 8,9% 1908 47,5% 993 24,7% 541 13,5% 218 5,4% 0 0% 4017 100% 

2009 520 9,2% 2768 49,1% 1418 25,1% 675 12% 262 4,6% 0 0% 5643 100% 

2010 724 11,5% 3328 52,8% 1391 22,1% 622 9,9% 234 3,7% 0 0% 6299 100% 

2011 852 13,9% 3287 53,5% 1229 20% 536 8,7% 236 3,8% 0 0% 6140 100% 

2012 840 13,5% 3296 53,1% 1261 20,3% 574 9,2% 242 3,9% 0 0% 6213 100% 
Fonte: Adaptado de < http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/observatorio/busca_ano_ingresso.php>. 

Acesso em: 11 de julho de 2019.  
 

O sistema do argumento de inclusão persistiu até o ano de 2012, quando a política de 

cotas foi publicada. No ano de 2013, após exigência legal, a UFRN implantou o sistema de 

cotas. No processo seletivo do primeiro semestre de 2013, reservou 12,5% do total de vagas 

para os estudantes beneficiados pela mencionada política. Já no edital referente a 2013.2 foram 

reservadas para esse público 25% das vagas. Em 2014.1 e 2014.2 foi destinado 37,5% do total 

de vagas para a Lei de Cotas e a partir de 2015 foi reservado 50% do total.  

Além desta ação, no ano de 2014 foi implementado na instituição o argumento de 

inclusão regional, que tem o objetivo de estimular o acesso à universidade dos estudantes que 

residem em locais próximos aos lugares nos quais são ofertados cursos de graduação da UFRN 

no interior do Estado. Ou seja, este argumento não é ofertado para os cursos oferecidos pela 

instituição na sede, em Natal, ou na região metropolitana, incluindo o campus de Macaíba 

(RESOLUÇÃO nº 177/2013-CONSEPE). Caso o aluno faça parte dos dois grupos alvos das 
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políticas afirmativas mencionadas, ao se inscrever no processo seletivo, deverá escolher por 

qual dos dois sistemas, cotas ou argumento de inclusão, deseja ser beneficiado. 

 O panorama apresentado e a criação de uma comissão para estudo das ações afirmativas 

no ano de 2003, quando as universidades estaduais começaram a adotá-las e as discussões 

nacionais se intensificarem, demonstra a preocupação da UFRN em se inserir e discutir estas 

ações no que concerne a universidade. Apesar disso, apenas no ano de 2006, 3 anos após a 

formação da Comissão, foi adotado algum tipo de ação afirmativa, o argumento de inclusão ou 

bonificação, que como apresentado por Daflon, Feres Júnior e Campos (2013) não se mostrou 

efetivo em algumas universidades que o adotaram, o que também ocorreu na UFRN de acordo 

com os dados apresentados. Estes autores ressaltam que a implementação desse tipo de ação 

afirmativa pode estar relacionada a resistência da instituição em aderir às ações afirmativas, o 

que pode ser corroborado pelo tempo decorrido até a implantação das ações. 

 A despeito dos indícios de resistência, observamos a tentativa de ajuste no sistema de 

bonificação, além da adoção do percentual máximo da reserva de vagas para cotistas, ou seja, 

50% do total, um ano antes do prazo definido pela lei de cotas – o ano de 2016. A 

implementação do argumento de inclusão regional também demonstra a importância que a 

universidade tem dado à interiorização do ensino superior, sendo uma ação afirmativa 

importante e que existe em poucas universidades federais do país.  

 

5.2 Vagas reservadas e entrada de alunos entre os anos 2013 e 2015 

 

 Entre 2013 e 2015 o ingresso na UFRN ocorreu de formas diversas não sendo o Sisu o 

sistema exclusivo para entrada na instituição. A universidade contou/conta, além deste, com 

programas como o Convênio PEC-G, que oferece oportunidades de formação de nível superior 

à cidadãos de outros países em desenvolvimento com os quais o Brasil possui acordos 
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educacionais e culturais; o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR), que na UFRN oferece vagas nos cursos de graduação do Ensino a Distância; o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), voltados para 

o desenvolvimento das áreas de reforma agrária; o processo seletivo para Reocupação de Vagas 

Residuais, destinado ao ingresso de discentes que cursam ou já cursaram cursos de graduação; 

entre outros. No entanto, alguns destes programas, devido às suas especificidades, são 

destinados ao ingresso em cursos EaD ou não reservam vagas para o público alvo da lei de 

cotas. Neste sentido, tais programas serão excluídos desta análise. 

 No ano de 2013, a UFRN adotou como instrumentos de entrada com reserva de vagas 

para cursos de graduação presenciais o Sisu, que ofereceu 3849 vagas; o vestibular, antigo 

processo seletivo realizado pela COMPERVE, que disponibilizou 3015 vagas; o processo 

seletivo simplificado para preenchimento de 40 vagas no Curso Superior de Letras, com 

habilitação em Língua Brasileira de Sinais, no qual os candidatos eram submetidos a um Teste 

de Habilidades Específicas e uma prova discursiva; e o processo seletivo simplificado para o 

curso superior de Tecnólogo em Gestão de Cooperativas, composto por uma prova objetiva e 

uma discursiva, de demanda exclusiva do PRONERA, que ofereceu 60 vagas; totalizando 6964. 

Neste ano, a universidade reservou 12,5 e 25% das vagas ofertadas no primeiro e segundo 

semestres, respectivamente, o que representou 1280 vagas reservadas. No entanto, de acordo 

com a PROGRAD entraram efetivamente na UFRN em 2013 1127 alunos cotistas. 

Já em 2014, o vestibular foi extinto e o Sisu tornou-se a principal forma de ingresso da 

instituição disponibilizando 6773 vagas; foi realizado também uma seleção que, além da nota 

do ENEM, exigia um Teste de Habilidades Específicas (THE), combinação utilizada para 

ingresso nos cursos de Licenciatura em Dança, Bacharelado em Música Canto, Bacharelado em 

Música Instrumento, Licenciatura em Música e Licenciatura em Teatro, que ofereceu 146; além 
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disso, o processo seletivo simplificado para o Curso Superior de Letras, com habilitação em 

Língua Brasileira de Sinais, seguiu o mesmo procedimento do ano anterior e continuou 

disponibilizando 40 vagas; por fim, o PRONERA ofereceu 60 vagas no curso de Licenciatura 

em Ciências Sociais, o que totalizou 7019 vagas. Destas, foram reservadas 37,5%, o que 

representou 2674 vagas disponíveis para os alunos cotistas, das quais 2372 foram preenchidas.  

 Por fim, em 2015, tivemos um total de 7064 vagas disponibilizadas pela UFRN em 

processos seletivos que possuíam reserva de vagas, as quais foram distribuídas entre o Sisu, que 

ofereceu 6833; a seleção composta pela ENEM e THE, que disponibilizou 146 como no ano 

anterior; a seleção simplificada para  Letras – Língua Brasileira de Sinais, que ofereceu 

novamente 40 vagas; e a seleção para o curso de Psicologia do Campi de Santa Cruz, que 

ocorreu após o prazo do Sisu e disponibilizou 40 vagas. Este foi o ano a partir do qual a 

universidade passou a reservar 50% das suas vagas para o público alvo da Lei de Cotas e das 

3541 vagas reservadas, 2920 foram ocupadas por alunos cotistas.  

 Analisando os 3 anos em conjunto, observamos que no período foram disponibilizadas 

21047 vagas na instituição para cursos de graduação presenciais em processos seletivos com 

reservas de vagas, das quais 7495 foram reservadas, ou seja, 35,6% do total. Em relação aos 

alunos participantes destes processos que efetivamente entraram na instituição, dados da 

PROGRAD mostram que a universidade recebeu 19948 discentes, dos quais 6419 eram 

cotistas, o que representa 32,2% do total de ingressantes.  

Se compararmos com o total de discentes que entraram na universidade no período 

analisado em cursos presenciais, independente do processo seletivo do qual fez parte, 

encontramos que os cotistas representam 27,4% do total de 23421 ingressantes. Tais dados se 

aproximam dos publicados pela Comissão Própria de Avaliação no Relatório de Autoavaliação 

da Política de Assistência ao Estudante da UFRN, que apresenta que em 2015, 30% de todos 

os discentes da instituição haviam ingressado na universidade através de cotas.  
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 Observamos que, a despeito das vagas terem sido reservadas como previsto na lei, estas 

não são preenchidas em sua totalidade e o número de vagas ociosas cresceu no último ano 

analisado. Em 2013, cerca de 12% das vagas reservadas não foram preenchidas, seguido por 

11,3% em 2014 e 17,5% em 2015. Diversas questões têm sido relacionadas às vagas ociosas do 

ensino superior. Sampaio (2014) apresenta que devido ao estrangulamento do ensino médio a 

demanda por aquele nível de ensino parece ter alcançado seu limite, e isso pode tornar-se mais 

relevante ao tratarmos de segmentos da população menos privilegiados econômica e 

culturalmente, nos quais os indivíduos tem aspirações diferentes daqueles das classes médias e 

altas (Honorato, 2015).  

Já Honorato e Heringer (2015) esclarecem que de acordo com profissionais diretamente 

relacionados ao ingresso no ensino superior como o coordenador do Sisu da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e a Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), alguns candidatos fazem o ENEM apenas para testar se passariam em 

determinado curso, outros se inscrevem mas preferem esperar uma vaga no curso de fato 

desejado, além do Sisu facilitar a inscrição de candidatos de outros estados que desistem ou não 

tem condições de cursar a graduação distante do local de residência da família. 

  Além disso, no ano de 2015, diferente dos anos anteriores nos quais o Sisu possuía duas 

chamadas regulares, uma em cada semestre, mais a formação de lista de espera, o sistema 

passou a ter uma única convocação, o que acrescido aos outros fatores pode também estar 

relacionado ao aumento do número de vagas ociosas. Vale salientar que esta questão tem sido 

discutida por diversos autores (Rosa & Ribeiro, 2018; Nogueira, Nonato, Ribeiro & Flontino 

2017) e não está relacionada apenas aos alunos cotistas, mas ao acesso ao ensino superior como 

um todo.  

 Apesar das vagas ociosas, os alunos alvo da política de cotas estão acessando a 

universidade, como demonstrado pelos dados de ingresso de discentes na UFRN, compondo 
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um grupo de 6419 alunos, que de acordo com Honorato e Heringer (2015) não devem depender 

do acaso para conseguir uma “inserção plena” nos seus cursos e na instituição. Estas autoras 

ressaltam que o acesso deve vir acompanhado de políticas que garantam a permanência e 

possibilitem uma melhor adaptação a um ambiente que é muitas vezes estranho e seus produtos, 

como o diploma universitário, entendido pelos “novos estudantes” como não pertencentes ou 

possíveis de serem alcançados por eles. Mas quem são os “novos estudantes” da UFRN? 

 

5.3 Dados Socioeconômicos 

 

 Os dados socioeconômicos, como já mencionado, foram acessados a partir das respostas 

ao Cadastro Único dos alunos que ingressaram na universidade entre 2013 e 2015 e o 

responderam de forma voluntária entre 2013 e 2017. Ao aderir ao cadastro, ele deve ser 

respondido semestralmente. No entanto, para análise dos dados aqui apresentados 

consideramos a primeira resposta dos discentes. Entre 2013 e 2015, 6419 alunos cotistas 

entraram na universidade para cursar graduações presenciais, e destes 3843 responderam ao 

Cadastro Único, o que representa 59,9% do total de cotistas. Já em relação aos discentes não 

cotistas, do total de 17002 alunos que ingressaram na universidade no período mencionado, 

7678 responderam ao questionário, ou seja, 45,2% do total.  

Vale salientar que o questionário, elaborado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, 

é pré-requisito para inscrição em oportunidades de bolsas e auxílios diversos, que possuem 

critérios socioeconômicos de seleção. No entanto, tendo uma amostragem de quase 60% dos 

cotistas e mais de 45% dos não cotistas, acreditamos que tais dados nos darão um panorama 

interessante sobre a condição destes grupos. Selecionamos do questionário dados referentes à 

idade, origem escolar, situação de moradia, escolaridade dos pais ou responsáveis, participação 

na renda e a renda familiar dos discentes, características essas que são apresentadas na literatura 
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como relacionadas à entrada e permanências dos estudantes no ensino superior. Seguem os 

dados analisados. 

Tabela 10 

Idade dos estudantes cotistas e não cotistas que acessaram a UFRN entre 2013 e 2015 

Faixa etária 
Cotista Não Cotista 

n % n % 

Até 17 anos 228 5,9% 462 6% 

De 18 a 29 anos 3258 84,8% 6693 87,2% 

De 30 a 59 anos 342 8,9% 502 6,5% 

Acima de 60 anos 15 0,4% 21 0,3% 

Total 3843 100% 7678 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação à faixa etária dos discentes ingressantes na UFRN, e respondentes do 

Cadastro Único, observamos, conforme a tabela 10, que a maior porcentagem tanto de cotistas 

quanto de não cotistas está na faixa de 18 a 29 anos. No entanto, ao compararmos os dois grupos, 

observamos que os primeiros, cotistas, possuem porcentagem um pouco menor que o de não 

cotistas nesta faixa de idade, sendo respectivamente 84,8% e 87,2%. Esta lógica se inverte ao 

analisarmos a faixa de 30 a 59 anos, na qual encontram-se 8,9% dos cotistas, em comparação a 

6,5% de não cotistas. Apreende-se então que os alunos cotistas da universidade parecem ter 

uma média de idade maior que a dos alunos não cotistas, e de acordo com Barbosa (2015) a 

média mais baixa pode estar relacionada a melhor posição social dos discentes e em alguns 

casos a maior renda familiar.  

Tabela 11 

Origem escolar dos cotistas e não cotistas que acessaram a UFRN entre 2013 e 2015  

Tipo de escola 
Cotista Não Cotista 

n % n % 

Em Escola Particular, com bolsa 4 0,1% 696 9,1% 

Outro tipo de escola 9 0,2% 72 0,9% 

Parte em Escola Pública e parte em Escola Particular 12 0,3% 560 7,3% 

Todo em Escola Particular 7 0,2% 4270 55,6% 

Todo em Escola Pública 3811 99,2% 2080 27,1% 

Total 3843 100% 7678 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Já no que diz respeito ao tipo de escola na qual os alunos cursaram o ensino médio, de 

acordo com a tabela 11 a maior parte dos discentes cotistas o fizeram exclusivamente em 

escolas públicas, 99,2% deles, enquanto 55,6% dos não cotistas fizeram todo o ensino médio 

em escolas particulares. Apesar da maior proporção dos não cotistas serem advindos de escolas 

particulares, 27,1% deles cursaram totalmente o ensino médio em escolas públicas. 

Observamos assim que nem todos os alunos oriundos do sistema público de ensino entraram na 

instituição através das cotas, o que pode estar relacionado ao preconceito existente a esse 

sistema de ingresso, talvez de alunos de classe média e pertencentes aos institutos federais, que 

pode levar estes discentes a não se inscreveram para as vagas reservadas. Outra hipótese para 

essa questão seria a desinformação ou não conhecimento sobre o sistema de cotas que 

impossibilitaria o acesso a essa política.  

Ainda em relação às escolas públicas, no geral estas instituições parecem não oferecer 

uma formação básica de qualidade que possibilite o desenvolvimento das habilidades e 

competências que poderão facilitar a adaptação e a trajetória acadêmica dos discentes na 

universidade. Dessa forma, ser advindo desse tipo de instituição pode levar a maiores 

dificuldades na permanência dos discentes se os compararmos aos alunos advindos de escolas 

particulares.  

Sobre a situação de moradia, cujos dados se encontram na tabela 12, observamos que os 

dois grupos analisados residem em maior proporção com a família, 63,6% dos cotistas e 72,6% 

dos não cotistas, dados esses que vão ao encontro da IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e 

Cultural dos Estudantes de Graduação das IFES. Esta pesquisa demonstrou que grande parte 

dos estudantes brasileiros de ensino superior da rede pública residem com os pais, 46,78% 

deles, sendo esta a situação de moradia que possui a maior proporção de estudantes.  Já 

comparando os dois grupos, evidenciamos que os cotistas moram em maior proporção com 
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amigos dividindo despesas, com o cônjuge e com parentes, respectivamente 12%, 6,1%, 8,8% 

contra 8,1%, 4,7% e 6,9% dos não cotistas.  

Tais dados podem demonstrar que a maior parte dos alunos atendidos pela UFRN 

possuem família que moram nas imediações da instituição, na capital ou em locais que 

permitem que se desloquem diariamente para a universidade, possibilitando que residam com 

a família nuclear. Apesar disso, o grupo de cotistas reside em maior proporção em contextos 

não familiares, o que pode indicar a maior necessidade de apoio para permanência na 

universidade. 

Tabela 12 

Situação de moradia dos cotistas e não cotistas que acessaram a UFRN entre 2013 e 2015  

Situação de Moradia 
Cotista Não Cotista 

n % N % 

Com a família 2443 63,6% 5574 72,6% 

Com amigos dividindo despesas 462 12% 620 8,1% 

Com cônjuge 236 6,1% 360 4,7% 

Com parentes (Ex. Tio(a), Madrinha, etc.) 339 8,8% 533 6,9% 

Em casa de estudante 31 0,8% 44 0,6% 

Em pensão, hotel ou pensionato 75 2% 65 0,8% 

Em residência universitária 66 1,7% 102 1,3% 

No local de trabalho 7 0,2% 4 0,1% 

Sozinho, mantido pela família 184 4,8% 376 4,9% 

Total 3843 100% 7678 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Tabela 13 

Escolaridade do pai/responsável dos cotistas e não cotistas que acessaram a UFRN entre 2013 e 

2015 

Grau de Escolaridade 
Cotista Não Cotista 

n % n % 

Analfabeto 227 5,9% 212 2,8% 

Ensino Fundamental Incompleto 1114 29% 1273 16,6% 

Ensino Fundamental Completo/Ensino Médio Incompleto 509 13,3% 886 11,5% 

Ensino Médio Completo/Ensino Superior Incompleto 943 24,5% 2350 30,6% 

Ensino Superior 299 7,8% 2010 26,2% 

Outra Opção 751 19,5% 947 12,3% 

Total 3843 100% 7678 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 14 

Escolaridade da mãe/responsável dos cotistas e não cotistas que acessaram a UFRN entre 2013 

e 2015 

Grau de Escolaridade 
Cotista Não Cotista 

n % n % 

Analfabeto 139 3,6% 106 1,4% 

Ensino Fundamental Incompleto 1027 26,7% 1042 13,6% 

Ensino Fundamental Completo/Ensino Médio Incompleto 649 16,9% 937 12,2% 

Ensino Médio Completo/Ensino Superior Incompleto 1273 33,1% 2671 34,8% 

Ensino Superior 585 15,2% 2666 34,7% 

Outra Opção 170 4,4% 256 3,3% 

Total 3843 100% 7678 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No que concerne ao grau de escolaridade dos pais e mães dos discentes, observamos no 

geral que as mães são mais escolarizadas que os pais em ambos os grupos, conforme tabelas 13 

e 14. Estes dados são corroborados pela pesquisa Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça 

desenvolvida pelo IPEA a partir de indicadores oriundos da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) de 2015, do IBGE. Tal pesquisa demonstrou maior quantidade de anos de 

estudos da população do sexo feminino se comparada às pessoas do sexo masculino.  

Ao analisarmos os dois grupos focos do trabalho, tantos os pais quanto as mães dos 

discentes não cotistas possuem em maior proporção o ensino superior completo como grau de 

escolaridade, enquanto os pais e mães dos cotistas possuem predominantemente graus mais 

baixos de escolaridade. Nesta direção, dados da IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e 

Cultural dos Estudantes de Graduação demonstram que existe uma relação direta entre o nível 

de escolaridade dos pais e o rendimento familiar mensal, o que corrobora outros dados que 

demonstram rendimentos superiores de alunos não cotistas. 

Outro dado interessante que pode ser extraído das tabelas 13 e 14 é o grau de instrução 

dos pais em relação ao dos filhos. Observamos que 48,2% dos pais e 47,2% das mães dos alunos 

cotistas possuem nível de escolaridade inferior ao do filho, ou seja, no máximo ensino médio 

incompleto. Esse índice diminui para 30,9% e 27,2% ao analisarmos a escolaridade, 
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respectivamente, dos pais e das mães dos alunos não cotistas, o que demonstra que uma 

proporção maior de discentes cotistas estão atingindo níveis de escolaridade antes não 

alcançados por seus pais. E à medida que maior nível de escolaridade está relacionado a 

possibilidade de maiores rendimentos, isto poderá aumentar as chances de mobilidade social 

dos discentes cotistas.  

Tabela 15 

Participação na renda familiar dos cotistas e não cotistas que acessaram a UFRN entre 2013 e 

2015 

Participação na renda familiar 
Cotista Não Cotista 

n % n % 

Não trabalha e é dependente da família 3034 78,9% 6238 81,2% 

É bolsista e contribui com as despesas familiares 107 2,8% 293 3,8% 

É bolsista e se mantem apenas com o recurso da 

bolsa 44 1,1% 125 1,6% 

É bolsista e não contribui com as despesas 

familiares 32 0,8% 120 1,6% 

É empregado autônomo e se mantem sozinho 96 2,5% 136 1,8% 

Trabalha e contribui para o sustento da família 228 5,9% 291 3,8% 

Trabalha e recebe ajuda da família 57 1,5% 156 2% 

Trabalha e é o principal responsável pelo grupo 

familiar 118 3,1% 116 1,5% 

Trabalha e é responsável pelo próprio sustento 89 2,3% 99 1,3% 

Trabalha, mas a renda se restringe a custear 

despesas acadêmicas 38 1% 104 1,4% 

Total 3843 100% 7678 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação à participação na renda familiar, 78,9% e 81,2% dos alunos cotistas e não 

cotistas, respectivamente, não trabalham e são dependentes da família, conforme tabela 15. Já 

nos grupos Autônomo e se mantem sozinho, Trabalha e contribui para o sustento da família, 

Trabalha e é o principal responsável pelo grupo familiar, e Trabalha e é responsável pelo próprio 

sustento, os discentes cotistas encontram-se em maior proporção, com 2,5%, 5,9%, 3,1% e 

2,3%, contra 1,8%, 3,8%, 1,5% e 1,3%. Neste sentido, Barbosa (2015) apresenta que a ausência 

de rendimentos pode ser considerada um privilégio e, geralmente, os alunos que não tem renda 

possuem pais com posição ocupacional mais elevada.  
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O fato dos alunos cotistas, que no geral possuem famílias com menores rendimentos, 

também não trabalharem e serem em maior número dependentes dos familiares pode indicar 

que os mais privilegiados dentro da parcela da população que atende os critérios da reserva de 

vagas estão acessando o ensino superior em maior proporção. Neste sentido, existe uma parcela 

que não consegue ser alcançada mesmo com as políticas de acesso a esse nível de ensino. Sendo, 

no entanto, a educação um direito constitucional, não devemos negligenciá-los, mas pensar em 

formas distintas de garantir o direito de acesso à educação.  

 Tabela 16 

Renda familiar dos cotistas e não cotistas que acessaram a UFRN entre 2013 e 2015 

Renda familiar 
Cotista Não Cotista 

n % n % 

Até 2 Salários Mínimos 2300 59,8% 2600 33,9% 

De 2 a 4 Salários Mínimos 986 25,7% 2138 27,8% 

De 4 a 10 Salários Mínimos 488 12,7% 2124 27,7% 

De 10 a 20 Salários Mínimos 60 1,6% 612 8% 

Acima de 20 Salários 

Mínimos 9 0,2% 204 2,6% 

Total 3843 100% 7678 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tratando especificamente sobre a renda familiar e corroborando os dados anteriores que 

indicavam menor renda dos alunos cotistas, observamos que 59,8% das famílias destes 

discentes possuem rendimentos de até 2 salários mínimos, contra 33,9% dos alunos não cotistas. 

Em todas as outras faixas de rendimentos, ou seja, de 2 a 4 salários mínimos, de 4 a 10 salários 

mínimos, de 10 a 20 salários mínimos, ou acima de 20 salários mínimos, as famílias dos 

discentes não cotistas encontram-se em maior proporção. 

 O aluno cotista da UFRN é então, em comparação ao não cotista, um discente que possui 

média de idade superior, advindo de escolas públicas, que mora e depende em sua maioria dos 

pais, além de residirem em maior proporção que o outro grupo em contextos não familiares. 

Além disso, possui pais com grau de escolaridade mais baixos e está proporcionalmente mais 

envolvido em situações de trabalho, mantendo-se, contribuindo ou sendo o principal 
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responsável pela manutenção financeira do grupo familiar. Estas características, além de 

estarem relacionadas e corroborarem os dados de menores rendimentos dos alunos cotistas 

como já mencionado, são questões que se relacionam a dificuldades outras de permanência no 

ensino superior. 

 Segundo Honorato e Heringer (2015), as dificuldades perpassam, além das questões 

financeiras, à mobilidade urbana, conciliação entre trabalho, estudo e tarefas domésticas, 

dificuldade de participação na vida universitária, de adaptação à autonomia dada aos discentes 

e dificuldades de lidar com os trabalhos e o mundo acadêmico. Nesta perspectiva, é de extrema 

importância políticas de apoio que garantam a inserção plena de todos os discentes e 

principalmente aqueles de origem social menos privilegiada, que passaram a adentrar um 

campo social até então estranho à sua realidade.  

O acesso deve ser, desta forma, acompanhado por condições reais de permanência, não 

podendo estes alunos dependerem apenas do acaso para inserção plena na universidade. E 

conforme apresentado por Honorato e Heringer (2015), são necessárias ações planejadas e 

estudos sistematizados para que sejam encontrados caminhos que possibilitem a integração 

efetiva dos “novos estudantes”, entre estes os cotistas, ao ensino superior, ao invés de convencê-

los de que “não são feitos” para ocupar os lugares/posições sociais que o diploma superior pode 

proporcionar. 

 

5.4 Trajetória acadêmica  

 

 Partindo-se do pressuposto de que o acesso ao ensino superior deve ser acompanhado 

da possibilidade real de inserção plena nas instituições, englobando não apenas o ingresso, mas 

a permanência, formação de qualidade e conclusão dos cursos, estamos considerando trajetória 

acadêmica como o status, desempenho acadêmico dos discentes, índices de ingresso, conclusão 
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e desligamento, participação em atividades extracurriculares/complementares (monitoria, 

pesquisa e extensão), além de acesso às bolsas (apoio técnico) e auxílios (moradia e 

alimentação) ofertados pela assistência estudantil. Tais variáveis nos permitirão analisar a 

trajetória acadêmica em sua complexidade, ampliando a visão para além das questões 

econômicas e do desempenho acadêmico de alunos cotistas e não cotistas tão retratado nos 

estudos sobre o tema.  

Iniciaremos as análises então pelo status acadêmico dos discentes da UFRN, que é 

categorizado na instituição em: ativo, quando o aluno está cursando uma graduação e possui 

matrícula ativa; concluído, quando o estudante finalizou o curso no qual ingressou; desligado, 

para aqueles que independente do motivo saíram do curso ao qual eram vinculados sem concluí-

lo; e trancado, que diz respeito aqueles que suspenderam suas matrículas no semestre letivo, 

podendo, no entanto, retomá-las no semestre seguinte.  

Analisando o status dos discentes cotistas e não cotistas ingressantes na universidade 

entre 2013 e 2015, a partir do teste Qui-quadrado e conforme tabela 17, observamos que os 

cotistas possuem porcentagem do status ativo e trancado acima do esperado, enquanto os 

concluídos e desligados estão abaixo dele. Os não cotistas, por sua vez, seguem a lógica inversa, 

estando a distribuição dos ativos e trancados abaixo do esperado, enquanto os concluídos e 

desligados encontram-se acima. Estes dados demonstram que os alunos cotistas estão 

permanecendo na universidade por mais tempo. Já os discentes não cotistas parecem concluir 

os cursos mais rápido, ou seja, em menor tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Como já discutimos, as adversidades vivenciadas pelos cotistas, que levaram ao 

surgimento da política de cotas, não se extinguem ao entrarem na universidade, o que pode estar 

levando-os a precisarem de mais tempo para concluírem os cursos.  

Tabela 17 

Status dos cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 

Grupo Ingressantes Ativos Concluídos Desligados Trancados 
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n % n % N % n % n % 

Cotistas 6419 100% 2676 41,7% ↑ 827 12,9% ↓ 2814 43,8% ↓ 

 

102 

 

1,6% ↑ 

Não 

Cotistas 17002 100% 4997 29,4% ↓ 3802 22,4% ↑ 8001 47,1% ↑  

 

202 

 

1,2% ↓ 

Total 23421 100% 7673 32,8% 4629 19,8% 10815 46,2% 

 

304 

 

1,3% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

  No que concerne à evasão, apesar de existirem conceitos diversos, utilizaremos neste 

estudo a concepção de evasão de curso presente no documento do MEC “Diplomação, Retenção 

e Evasão nos Cursos de Graduação em Instituições de Ensino Superior Públicas (1995)”, 

entendida como a saída definitiva do discente do curso de origem, independente do motivo do 

desligamento, seja por abandono, transferência, reopção ou exclusão por norma institucional. 

Neste sentido, consideraremos evadidos os alunos que possuem status desligado.  

Observamos então que os discentes não cotistas possuem este status, desligado, acima 

do esperado e os cotistas abaixo, demonstrando que os primeiros, não cotistas, possuem um 

índice de evasão maior, assim como encontrado por Álvaro Júnior (2014) e Bonfim (2014) em 

suas pesquisas. Como apresentado por Barbosa (2017), os alunos cotistas parecem valorizar 

mais o acesso ao ensino superior e assim apresentar maior esforço e dedicação aos cursos, bem 

como maior permanência e menor evasão. Se pensarmos que, conforme demonstraram os dados 

socioeconômicos, a maior parte dos cotistas estão acessando um grau de escolaridade superior 

ao de seus pais, isso pode ser um grande motivador para o não abandono. 

 Já em relação ao desempenho acadêmico dos dois grupos estudados, encontramos 

diferença estatística significativa no Teste de Mann-Whitney, sendo o U=53147517,0 e o 

p=,002. A análise do posto médio, respectivamente 11627,46 e 11932,28 para não cotistas e 

cotistas, demonstra uma tendência de maiores notas para o segundo grupo, cotistas. Já a análise 

das medianas, médias e desvio padrão dos IEAs de alunos cotistas e não cotistas, presentes na 
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tabela 18, demonstra que a diferença destas medidas entre os dois grupos é de apenas 0,1, 

considerada, portanto, mínima.  

Tabela 18 

Mediana, Média e desvio padrão do desempenho acadêmico cotistas e não cotistas 

Grupo Mediana do IEA Média do IEA Desvio Padrão 

Cotistas 3,4 3,9 3,1 

Não cotistas 3,5 3,8 3,2 

Total 3,4 3,8 3,2 

       Fonte: Dados da Pesquisa 

 Vale salientar que para a análise dos dados referentes ao desempenho acadêmico foram 

utilizadas as notas de todos os discentes ingressantes na universidade que atendessem os 

critérios estabelecidos, independente do status, tornando as medianas e médias dos dois grupos 

baixas. A grande maioria dos discentes com status desligado, por terem seu vínculo com o curso 

cancelado, possui IEA igual ou próximo de 0. No entanto, utilizá-las possibilita que observemos 

o comportamento do desempenho acadêmico em sua totalidade, e não apenas baseado nos 

discentes que permaneceram na universidade ou concluíram os cursos. 

Na tentativa então de compreender melhor os dados sobre o desempenho acadêmico e 

analisar a distribuição dos discentes em relação às notas, categorizamos o desempenho em três 

grupos distintos, IEA<5, 5≤IEA≤7, e IEA>7, conforme realizado no Relatório de Autoavaliação 

da Política de Assistência ao Estudante da UFRN. Provavelmente as notas foram assim 

categorizadas já que de acordo com o regulamento de graduação da instituição para o aluno ser 

aprovado nas disciplinas precisa ter média igual ou superior a 7; ou igual ou superior a 5, se as 

notas de todas as unidades forem iguais ou maiores a 3. Dessa forma, notas abaixo de cinco 

poderiam ser consideradas baixas, na média entre 5 e 7, e acima desta a partir de 7. 

Realizando o teste Qui-quadrado após a categorização, e conforme tabela 19, 

encontramos diferença estatisticamente significativa apenas no grupo de desempenho 

5≤IEA≤7, estando o índice dos cotistas acima do esperado, enquanto o dos não-cotistas 

encontra-se abaixo, demonstrando um desempenho um pouco superior do grupo de cotistas. 
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Nesta direção, outros estudos têm demonstrado que os índices de rendimento acadêmico de 

alunos cotistas e não cotistas não apresentam diferenças estatisticamente significativas, ou 

quando apresentam a diferença é mínima (Velloso, 2009; Bezerra & Gurgel, 2011).  

     Tabela 19 

        Desempenho acadêmico dos cotistas e não cotistas ingressantes na UFRN entre 2013 e 2015 

Grupo 

Ingressantes IEA<5 5≤IEA≤7 IEA>7 

n % n % n % N % 

Cotistas 6419 100% 3880 60,4% 1094 17,0% ↑ 1445 22,5% 

Não 

Cotistas 17002 100% 10439 61,4% 2579 15,2% ↓ 3984 23,4% 

Total 23421 100% 14319 61,1% 3673 15,7% 5429 23,2% 

       Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com os dados apresentado, portanto, os alunos cotistas ingressantes parecem, 

quando comparados aos não cotistas, permanecer mais tempo nos cursos, evadir-se menos e ter 

um desempenho acadêmico ligeiramente maior. Mas como se comportam em relação ao acesso 

e participação nas atividades complementares?  

5.4.1 Atividades Complementares: Monitoria, Pesquisa e Extensão 

 As atividades complementares, como já mencionado, foram assim classificadas por 

serem atividades de cunho não obrigatório para a conclusão dos cursos de graduação. Apesar 

disso, estas atividades têm sido vinculadas a qualidade do ensino ofertado nas instituições de 

ensino superior, tornando-se extremamente importantes na análise da trajetória acadêmica dos 

discentes cotistas, que além do ingresso na instituição devem ter garantidos a continuidade e 

qualidade do ensino ofertado. Neste sentido, trataremos detalhadamente de cada uma das 

atividades de monitoria, pesquisa e extensão, comparando o acesso de discentes cotistas e não 

cotistas a tais atividades e o efeito da participação nestas nos índices de conclusão e evasão dos 

discentes cotistas participantes em relação aos ingressantes na instituição.   
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Tabela 20 

 Porcentagem de cotistas e não cotistas que ingressaram na universidade entre 2013 e 2015 e 

participaram de atividades de monitoria em relação ao total de ingressantes 

Grupo 

Ingressantes Monitoria 

n % n % 

Cotistas 6419 100% 348 5,4% 

Não Cotistas 17002 100% 1031 6,1% 

Total 23421 100% 1379 5,9% 

       Fonte: Dados da Pesquisa 

Tratando especificamente sobre as atividades de monitoria, que são direcionadas a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos cursos de graduação, além do incentivo à 

formação docente, observamos que do total de ingressantes nos anos de 2013 a 2015 5,9% dos 

discentes participaram de atividades desse tipo, conforme tabela 20. Comparando a participação 

de estudantes cotistas e não cotistas, observamos que o segundo grupo, não-cotistas, 

participaram de atividades de monitoria em maior proporção. Dos ingressantes não cotistas 

6,1% tiveram acesso à monitoria, contra 5,4% de cotistas. 

Esta participação, entretanto, não ocorre de forma única, podendo acontecer com 

remuneração – sendo os participantes bolsistas; ou voluntários - sem remuneração; ambos 

vinculados formalmente aos projetos de monitoria. Tais formas podem ainda ser combinadas, 

podendo os discentes participar das atividades de monitoria como bolsistas e voluntários, 

concomitantemente ou em períodos distintos. Foram definidos assim, três grupos para análise, 

os que participaram apenas como bolsistas, os que participaram apenas como voluntários e os 

que combinaram as duas modalidades. 

 Analisando o percentual de cotistas em relação ao total de participantes em cada uma 

das possibilidades de vinculação às atividades de monitoria, encontramos, de acordo com a 

tabela 21, que dos voluntários, bolsistas, e daqueles que atuaram como voluntários e bolsistas, 

28,3%, 22,8% e 25% faziam parte do grupo mencionado, totalizando 25,2% de alunos cotistas 

participantes de atividades de monitoria. Visto que entre 2013 e 2015 27,4% dos discentes que 
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entraram na universidade eram cotistas, observamos que apenas o percentual dos que atuaram 

como voluntários é maior que o percentual da entrada destes discentes, sendo o percentual de 

bolsistas o menor e mais distante do percentual de entrada dos alunos cotistas na instituição.  

Tabela 21 

Porcentagem de cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que participaram de 

atividades de monitoria como bolsista ou voluntário em relação ao total de participantes 

Grupo 

Participantes Cotistas 

n % n % 

Voluntários 523 100% 148 28,3% 

Bolsistas 628 100% 143 22,8% 

Voluntário/Bolsista 228 100% 57 25% 

Total 1379 100% 348 25,2% 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

  Já comparando a distribuição dos discentes dos dois grupos analisados, cotistas e não 

cotistas, em todas as possibilidades de vinculação às atividades de monitoria, a partir do teste 

Qui-quadrado, só encontramos diferenças estatisticamente significativas em relação à 

participação como bolsistas, estando a distribuição dos bolsistas cotistas abaixo do esperado 

enquanto a dos bolsistas não cotistas encontra-se acima, conforme tabela 22. Observamos, desta 

forma, que os discentes cotistas estão acessando as bolsas de monitoria em menor proporção 

que os não cotistas. 

Tabela 22 

 Participação em atividades de monitoria como bolsista e/ou voluntário de cotistas e não cotistas que 

ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 

Grupo 

Ingressantes Voluntários Bolsistas 

 Voluntários e 

Bolsistas 

Não 

Participaram 

n % n % n %  n % n % 

Cotistas 6419 100% 148 2,3% 143 2,2%↓ 

 

57 0,9% 

 

6071 

 

94,6% 

Não 

Cotistas 17002 100% 375 2,2% 485 2,9%↑ 

 

171 1% 

 

15971 

 

93,9% 

Total 23421 100% 523 2,2% 628 2,7% 228 1% 22042 94,1% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 Analisamos também o status e o desempenho acadêmico dos discentes participantes de 

atividades de monitoria, de forma que pudéssemos observar os possíveis efeitos desta 
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participação nas variáveis mencionadas. Desta forma, observamos em relação ao status dos 

discentes, ao comparar cotistas e não cotistas participantes de atividades de monitoria, de 

acordo com a tabela 23, que o padrão geral de distribuição dos ingressantes se manteve nesta 

análise em relação aos status ativo, concluído e desligado. Ou seja, os cotistas participantes 

apresentaram-se proporcionalmente mais ativos, menos concluídos e menos desligados que o 

esperado, enquanto os não cotistas seguiram a lógica inversa, estando menos ativos, mais 

concluídos e mais desligados. Nesta análise, o status trancado não apresentou diferença 

estatística significativa. 

Tabela 23 

Status de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que participaram 

de atividades de monitoria como bolsista ou voluntário 

Grupo 

Participantes Ativos Concluídos Desligados Trancados 

n % n % n % n % n % 

Cotistas 348 100% 200 57,5% ↑ 136 39,1% ↓ 11 3,2% ↓ 

 

1 

 

0,3% 

Não 

Cotista 1031 100% 398 38,6% ↓ 556 53,9% ↑ 68 6,6% ↑ 

 

9 

 

0,9% 

Total 1379 100% 598 43,4% 692 50,2% 79 5,7% 10 0,7% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

No entanto, comparando a distribuição geral dos alunos cotistas ingressantes nos 

diferentes status e as distribuições dos discentes cotistas que participaram de atividades de 

monitoria, podemos observar que os últimos possuem porcentagem de ativos maior, passando 

de 41,7% para 57,5%; bem como aumento da porcentagem dos concluídos, que passou de 

12,9% para 39,1%; além de diminuição na proporção dos desligados, que eram 43,8% e 

transformou-se em 3,2% no recorte aqui analisado. Tais dados demonstram então o efeito 

positivo da participação em atividades de monitora na permanência e conclusão dos cursos, 

bem como na redução da evasão dos discentes cotistas.  

Já em relação às notas dos participantes de atividades de monitoria, não encontramos 

resultados estatisticamente significativos no teste de Mann Whitney ao comparar as notas dos 
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dois grupos cotistas e não cotistas. No entanto, analisando as três categorias definidas para o 

desempenho acadêmico IEA<5, 5≤IEA≤7, e IEA>7, conforme tabela 24, observamos diferença 

estatisticamente significativa no primeiro deles a partir do teste Qui-quadrado. Os participantes 

de monitoria cotistas que possuem IEA<5 estão abaixo do esperando, enquanto os participantes 

não-cotistas encontram-se acima. Comparando ainda a distribuição geral dos alunos 

ingressantes cotistas nas três categorias de desempenho acadêmico estabelecidas à distribuição 

dos cotistas participantes de monitoria nessas mesmas categorias, observamos que a 

porcentagem daqueles que possuem IEA<5 diminuiu de 60,4% para 14,9%, enquanto a 

porcentagem dos que possuíam 5≤IEA≤7 e  IEA>7 aumentou respectivamente de 17% para 

28,2% e de 22,5% para 56,9%.  

Tabela 24 

Rendimento acadêmico de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 

2015 e que participaram de atividades de monitoria como bolsista e/ou voluntário 

Grupo 

Participantes IEA<5 5≤IEA≤7 IEA>7 

n % n % n % n % 

Cotistas 348 100% 52 14,9% ↓ 98 28,2% 198 56,9% 

Não 

Cotistas 1031 100% 227 22% ↑ 271 26,3% 533 51,7% 

Total 1379 100% 279 20,2% 369 26,8% 731 53% 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

Observamos assim que a participação nas atividades de monitoria parece relacionar-se 

positivamente ao desempenho acadêmico dos discentes cotistas à medida que menos discentes 

participantes, em relação ao esperado, possuem desempenho acadêmico abaixo de 5, ou seja, 

abaixo da média. Além disso, a porcentagem dos alunos cotistas participantes de atividades de 

monitoria é menor na categoria IEA<5 e maior nas outras duas em comparação às porcentagens 

gerais dos alunos ingressantes cotistas, o que demonstra maiores notas do primeiro grupo, 

cotistas participantes de atividades de monitoria.  

Outro indício deste efeito pode ser observado ao compararmos as medidas de tendência 

central do IEA, mediana e média, dos discentes cotistas participantes de atividades de monitoria 
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e aquelas dos cotistas ingressantes na universidade. A tabela 25 mostra que a mediana e a média 

do desempenho acadêmico dos alunos cotistas participantes de atividades de monitoria é 7,3 e 

7,0; enquanto a geral é, respectivamente, 3,4 e 3,9 para ingressantes cotistas.  

Apesar do teste de Man-Whitney não apresentar diferença estatisticamente significativa 

ao comparar as notas dos discentes cotistas e não cotistas que participaram das atividades de 

monitoria, os dados de tendência central indicam melhor desempenho dos dois grupos 

participantes de monitoria em relação ao desempenho geral dos ingressantes, bem como 

desempenho mais elevado dos participantes cotistas em comparação aos não cotistas. 

Tabela 25 

Mediana, Média e desvio padrão do rendimento acadêmico de cotistas e não cotistas que 

participaram de atividades de monitoria como bolsista e/ou voluntário 

Grupo Mediana do IEA Média do IEA Desvio Padrão 

Cotistas 7,3 7,0 1,8 

Não cotistas 7,1 6,6 2,2 

Total 7,2 6,7 2,1 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

 Por fim, para fecharmos as análises referentes aos dados dos discentes participantes de 

atividades de monitoria, analisamos o tempo de permanência dos cotistas e não cotistas nesta 

atividade e encontramos, conforme tabela 26, que os discentes não cotistas permanecem em 

média um mês e meio a mais nas atividades que os cotistas. As medianas, entretanto, 

apresentaram valores semelhantes para os grupos analisados. Encontramos ainda diferença 

estatisticamente significativa no teste de Man-Whitney ao comparar o tempo de participação 

nas atividades de monitoria dos dois grupos estudados, cotistas e não cotistas, sendo o 

U=163043,5 e o p=,011. 

Tabela 26 

Média e desvio padrão do tempo de participação em atividades de monitoria de cotistas e não 

cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015  

Grupo Mediana do Tempo de 

Participação (meses) 

Média do Tempo de 

Participação (meses) 

Desvio Padrão 

Cotistas 9 10,1 5,9 

Não cotistas 9 11,6 7,1 
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Total 9 11,2 6,9 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Observamos então que a despeito dos discentes cotistas permanecerem em média menos 

tempo participando das atividades de monitoria, ainda assim estas atividades parecem ter um 

efeito positivo sobre a permanência dos cotistas, bem como efeito positivo sobre o índice de 

conclusão dos cursos e redução dos índices de evasão. Além disso, podemos observar o 

aumento da média dos IEA dos discentes participantes destas atividades comparado à média 

geral dos ingressantes. A monitoria, portanto, parece estar relacionada de forma positiva ao 

percurso acadêmico dos discentes da universidade, apresentando efeitos positivos 

principalmente para os cotistas. 

     Tabela 27 

 Porcentagem de cotistas e não cotistas que ingressaram na universidade entre 2013 e 2015 e 

participaram de atividades de pesquisa em relação ao total de ingressantes 

Grupo 

Ingressantes Pesquisa 

n % n % 

Cotistas 6419 100% 820 12,8% 

Não Cotistas 17002 100% 2318 13,6% 

Total 23421 100% 3138 13,4% 

       Fonte: Dados da Pesquisa 

Já em relação às atividades de pesquisa, que visam iniciar o aluno de graduação no 

exercício da investigação científica a partir da vinculação a um cientista experiente, observamos 

que 13,4% dos discentes ingressantes entre 2013 e 2015 participaram desta atividade, conforme 

tabela 27. Analisando cotistas e não cotistas, os dados demonstram que 12,8% dos ingressantes 

cotistas acessaram atividades de pesquisa, enquanto 13,6% dos ingressantes não cotistas o 

fizeram, o que demonstra que os discentes não cotistas também estão acessando as atividades 

de pesquisa em maior proporção. 

Nesta atividade, é possível a participação do discente das duas formas distintas já 

tratadas, com ou sem remuneração, semelhante ao que acontece na atividade complementar 

discutida anteriormente. Desta forma, estabelecemos os mesmos três grupos de análise: 
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participantes bolsistas, participantes voluntários, e participantes bolsistas e voluntários. 

Analisando então a porcentagem de cotistas em cada um desses grupos em relação ao total de 

participantes de atividades de pesquisa, percebemos que dos voluntários, bolsistas e daqueles 

que acumularam os dois tipos de participação os cotistas representaram, respectivamente, 

28,1%, 24,2% e 30,4%, conforme tabela 28. Comparando estes percentuais com o de entrada 

de cotistas dos três anos analisados, que foi de 27,4%, observamos que apenas os cotistas que 

participaram de atividades de pesquisa exclusivamente como bolsistas tiveram proporção 

inferior à porcentagem de entrada.  

Tabela 28 

Participação em atividades de pesquisa como bolsista ou voluntário de cotistas que ingressaram na 

UFRN entre 2013 e 2015 

Grupo 

Participantes Cotistas 

n % n % 

Voluntários 780 100% 219 28,1% 

Bolsistas 1861 100% 450 24,2% 

Voluntário/Bolsista 497 100% 151 30,4 

Total 3138 100% 820 26,1% 

  Fonte: Dados da Pesquisa 

Investigando, por sua vez, a proporção dos cotistas e não cotistas nas diversas 

possibilidades de vinculação às atividades de pesquisa, observamos a partir do teste Qui-

quadrado, que só existe diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos em relação 

aos discentes que participaram como bolsistas, estando os cotistas abaixo do esperado, enquanto 

os não cotistas apresentam-se acima, conforme tabela 29. Para as outras formas de participação, 

alunos voluntários, e bolsistas e voluntários, não foram encontradas diferenças estatísticas 

significativas. Ou seja, da mesma maneira que observamos em relação à monitoria, comparando 

os cotistas e não cotistas, os primeiros parecem ter menos acesso às bolsas de pesquisa na 

instituição. 
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Tabela 29 

Participação em atividades de pesquisa como bolsista ou voluntário de cotistas e não cotistas que 

ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 

Grupo 

Ingressantes Voluntários Bolsistas 

 Voluntários E 

Bolsistas 

Não Participaram 

n % n % n %  n % n % 

Cotistas 6419 100% 219 3,4% 450 7% ↓ 

 

151 2,4% 

 

5599 

 

87,2% 

Não 

Cotistas 17002 100% 561 3,3% 1411 8,3% ↑ 

 

346 2% 

 

14684 

 

86,4% 

Total 23421 100% 780 3,3% 1861 8% 497 2,1% 20282 86,6% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 No que concerne ao status dos participantes das atividades de pesquisa, os dados 

presentes na tabela 30 demonstraram mais uma vez a manutenção do padrão de distribuição em 

relação aos status ativos e concluídos encontrado na análise dos ingressantes. Ou seja, os 

cotistas participantes apresentaram porcentagem de ativos acima do esperado e de concluídos 

abaixo deste, enquanto os não cotistas, seguindo a lógica inversa, encontram-se ativos abaixo 

do esperado e concluídos acima deste. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas para os outros status, trancado e desligado.  

Tabela 30 

Status de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que participaram 

de atividades de pesquisa como bolsista ou voluntário 

Grupo 

Participantes Ativos Concluídos Desligados Trancados 

n % n % n % n % n % 

Cotistas 820 100% 477 58,2% ↑ 272 33,2% ↓ 58 7,1% 

 

13 

 

1,6% 

Não 

Cotistas 2318 100% 986 42,5% ↓ 1100 47,5% ↑ 209 9% 

 

23 

 

1% 

Total 3138 100% 1463 46,6% 1372 43,7% 267 8,5% 36 1,2% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 No entanto, comparando as porcentagens de ativos, concluídos e desligados dos 

participantes de pesquisa cotistas com as porcentagens encontradas nas análises gerais dos 

status dos ingressantes cotistas, observamos que houve uma diferença expressiva. Enquanto a 

porcentagem do status ativo, concluído e desligado dos cotistas ingressantes foi de, 

respectivamente, 41,7%, 12,9% e 43,8%, no presente recorte passou para 58,2%, 33,2% e 7,1%, 
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conforme tabela 30.  Houve, portanto, aumento da proporção de discentes ativos e concluídos 

e diminuição da proporção de desligados quando tratamos dos ingressantes e participantes de 

pesquisa cotistas. Observamos assim, que as atividades de pesquisa também estão relacionadas 

positivamente à permanência e conclusão dos cursos, além de contribuir para a diminuição dos 

índices de evasão. 

 Já em relação ao desempenho acadêmico dos discentes cotistas e não cotistas que 

participaram de pesquisa não encontramos resultado estatisticamente significativo no teste de 

Mann Whitney ao comparar as notas dos dois grupos. Também não encontramos resultados 

significativos no teste Qui-quadrado ao comparar a distribuição dos participantes cotistas e não 

cotistas nas três categorias de desempenho definidas, IEA<5, 5≤IEA≤7, e IEA>7. Apesar disso, 

a distribuição dos discentes participantes das atividades de pesquisa nestas categorias é 

apresentada na tabela 31:  

Tabela 31 

Desempenho acadêmico de cotistas e não cotistas que participaram de atividades de pesquisa 

Grupo 

Participantes IEA<5 5≤IEA≤7 IEA>7 

N % n % n % n % 

Cotistas 820 100% 162 19,8% 214 26,1% 444 54,1 

Não 

Cotistas 2318 100% 513 22,1% 576 24,8% 1229 53% 

Total 3138 100% 675 21,5% 790 25,2% 1673 53,3% 

   Fonte: Dados da Pesquisa 

 A despeito de não encontrarmos diferenças estatisticamente significativas entre os 

desempenhos acadêmicos dos participantes de pesquisa cotistas e não cotistas em nenhum dos 

testes utilizados, ao comparar a distribuição geral dos ingressantes cotistas nas três categorias 

de IEA definidas com a distribuição dos cotistas participantes de atividades de pesquisa 

encontramos diferenças importantes. Observamos, comparando estes dados, que a porcentagem 

daqueles que possuem IEA abaixo de 5 diminui, passando de 60,4% no grupo de cotistas 

ingressantes para 19,8% no grupo de cotistas participantes de atividades de pesquisa, enquanto 



104 

 

 

a porcentagem daqueles que possuem 5≤IEA≤7 e IEA>7 subiu, respectivamente, de 17% para 

26,1% e de 22,5% para 54,1%.  

Tabela 32 

Mediana, Média e desvio padrão do desempenho acadêmico de cotistas e não cotistas que 

ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que participaram de atividades de pesquisa 

Grupo Mediana do IEA Média do IEA Desvio Padrão 

Cotistas 7,2 6,7 2,1 

Não cotistas 7,2 6,6 2,3 

Total 7,2 6,6 2,3 

  Fonte: Dados da Pesquisa 

A análise das medianas e médias do desempenho acadêmico dos dois grupos analisados, 

por sua vez, não apresentou resultados expressivos, sendo a mediana semelhante para cotistas 

e não cotistas participantes de pesquisa, e tendo a média uma diferença de apenas 0,1. Os dados 

relacionados ao desempenho acadêmico nos demonstram então que não existe diferença entre 

os desempenhos acadêmicos dos dois grupos, cotistas e não cotistas, participantes de atividades 

de pesquisa. No entanto, se compararmos as medidas de tendência central dos desempenhos 

gerais dos cotistas ingressantes e daqueles participantes de atividades de pesquisa, podemos 

observar uma elevação nas medianas e médias dos IEAs destes. Enquanto a mediana e a média 

do IEA dos cotistas ingressantes foi de 3,4, e 3,9, respectivamente, os cotistas participantes de 

pesquisa apresentaram os valores de 7,2 e 6,7 para estas medidas, conforme tabela 32. Tais 

dados demonstram mais uma vez, portanto, o efeito positivo da participação nas atividades de 

pesquisa no desempenho acadêmico dos discentes. 

Por fim, ao investigar o tempo de participação dos dois grupos estudados, cotistas e não 

cotistas, nas atividades mencionadas, observamos que os cotistas permanecem meio mês a mais 

nas atividades de pesquisa, se os compararmos aos participantes não cotistas, conforme tabela 

33. Esta diferença parece não ser expressiva, não sendo encontrado resultados estatisticamente 

significativos no teste de Mann Whitney.  
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Tabela 33 

Mediana, Média e desvio padrão do tempo de participação em atividades de pesquisa como 

bolsista ou voluntário de cotistas e não cotistas 

 

Grupo 

Mediana do Tempo de 

Participação (meses) 

Média do Tempo de 

Participação (meses) 

Desvio Padrão 

Cotistas 12 13,3 8,3 

Não cotistas 12 12,8 8,6 

Total 12 12,9 8,5 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

  A atividade de pesquisa, desta forma, parece estar contribuindo positivamente para a 

trajetória acadêmica dos discentes na universidade, aumentando os índices de permanência e 

conclusão dos cursos, bem como diminuindo os índices de evasão, além de melhorar o 

desempenho acadêmico dos alunos participantes, assim como encontrado nas análises 

referentes às atividades de monitoria. 

Fechando então as análises das atividades complementares, trataremos das atividades 

de extensão, que são orientadas para a promoção da interação transformadora entre a instituição 

universitária e as demais instituições e movimentos sociais, mediada por processos científicos, 

culturais, educativos e artísticos. Em relação à esta atividade, apesar de como acontece com as 

outras, existir a possibilidade de participação como bolsistas ou voluntários, decidimos analisar 

apenas os discentes que participaram como bolsistas. O registro da participação nesse tipo de 

atividade é mais flexível, impossibilitando assim o controle de critérios mínimos efetivos para 

a categorização como voluntários.  

Neste sentido, observamos, conforme tabela 34, que do total de discentes ingressantes, 

5,6% tiveram acesso a bolsas de extensão na universidade. Tratando especificamente de cada 

um dos dois grupos analisados, constatamos que dos ingressantes cotistas, 6,2% foram 

bolsistas, enquanto 5,3 % dos ingressantes não cotistas acessaram bolsas de extensão. 
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Tabela 34 

Porcentagem de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que 

participaram de atividades de extensão como bolsista em relação ao total de ingressantes 

Grupo 

Ingressantes Bolsistas Não Participaram 

n % n % n % 

Cotistas 6419 100% 397 6,2% ↑ 

 

6022 

 

 93,8% ↓ 

Não Cotistas 17002 100% 902 5,3% ↓ 

 

16100 

 

  94,7% ↑ 

Total 23421 100% 1299         5,6% 22122 94,4% 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

Analisando especificamente a participação dos estudantes cotistas em relação ao total 

de bolsistas desta atividade, observamos que do total aqui analisado, 30,6% eram cotistas, 

conforme tabela 35. Diferentemente do encontrado nas análises das atividades complementares 

anteriores, observamos que a porcentagem de discentes cotistas bolsistas de atividade de 

extensão é superior à porcentagem de discentes não cotistas que integram esse grupo, além 

disso, a proporção de discentes cotistas bolsistas em relação ao total de participantes é superior 

à entrada deste grupo, cotistas, na instituição, que como mencionado foi de 27,4%.  

Tabela 35 

Porcentagem de cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que participaram de 

atividades de extensão como bolsista  

Grupo 

Participantes Cotistas 

n % n % 

Bolsistas 1299 100% 397 30,6% 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

Comparando, por sua vez, a participação nas bolsas de extensão dos dois grupos 

estudados, cotistas e não cotistas, a partir do teste Qui-quadrado, encontramos que a 

porcentagem de bolsistas cotistas se encontra acima do esperado, enquanto os bolsistas não 

cotistas estão abaixo, conforme tabela 36. Tais dados seguem a lógica contrária dos resultados 

observados nas análises das atividades de monitoria e pesquisa. Ou seja, enquanto os alunos 

cotistas acessam em menor proporção as bolsas de monitoria e pesquisa, esta lógica não se 
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aplica às bolsas de extensão, nas quais estes alunos têm mais acesso que os discentes não 

cotistas.  

Tabela 36 

Status de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que participaram de 

atividades de extensão como bolsista 

Grupo 

Participantes Ativos Concluídos Desligados Trancados 

n % n % n % n % n % 

Cotistas 397 100% 248 62,5% ↑ 106 26,7% ↓ 39 9,8% 

 

4 

 

1% 

Não 

Cotistas 902 100% 433 48% ↓ 356 39,5% ↑ 102 11,3% 

 

11 

 

1,2% 

Total 1299 100% 681 52,4% 462 35,6% 141 10,8% 15 1,2% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

         Em relação ao status dos estudantes bolsistas de atividades de extensão, a distribuição 

dos status ativo e concluído seguiu a mesma lógica encontrada na análise do status dos 

ingressantes, assim como ocorreu com o status dos participantes das atividades de monitoria e 

pesquisa. Os alunos cotistas participantes possuem status ativo acima do esperado e concluído 

abaixo do esperado, enquanto os não cotistas estão ativos abaixo do esperado e concluídos 

acima deste, conforme tabela 36. Para os outros dois status, desligado e trancado, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas.  

Seguindo ainda o padrão observado nas análises das atividades complementares 

anteriores, encontramos diferenças importantes na distribuição entre os status dos discentes 

cotistas ingressantes e dos participantes de atividades de extensão. Enquanto o primeiro grupo, 

ingressantes, possui 41,7%, 12,9% e 43,8%, respectivamente, de status ativo, concluído e 

desligado, os participantes de atividade de extensão possuem 62,5%, 26,7% e 9,8% nestas 

mesmas categorias. Ou seja, os discentes cotistas participantes de extensão como bolsistas, em 

comparação aos cotistas ingressantes, estão mais ativos, mais concluídos e menos desligados. 

Observamos, desta forma, que a atividade de extensão, assim como as outras atividades 

complementares, se relaciona positivamente à trajetória acadêmica dos estudantes 

universitários, aumentando os índices de permanência e conclusão e reduzindo a evasão.  
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Analisando e comparando, por sua vez, o IEA dos discentes bolsistas cotistas e não 

cotistas participantes dessa atividade, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas, nem no teste Mann-Whitney, nem no teste Qui-quadrado. Entretanto, é possível 

encontrar diferenças importantes entre a distribuição dos IEAs dos cotistas bolsistas 

participantes de extensão e dos cotistas ingressantes na universidade. Enquanto os ingressantes 

cotistas possuíam 60,4%, 17% e 22,5%, de discentes respectivamente, com IEA<5, 5≤IEA≤7 e 

IEA>7, o índice dos cotistas participantes de atividades de extensão como bolsistas foi de, 

respectivamente, 28,7%, 26,4% e 44,8%, havendo diminuição dos que integraram a primeira 

categoria, abaixo da média, e aumentos dos que integraram as outras, na média e acima desta, 

o que representa um melhor aproveitamento acadêmico dos discentes cotistas participantes da 

atividade de extensão em relação aos ingressantes. Análises semelhantes foram observadas em 

relação às outras duas atividades complementares. A distribuição nas três categorias de 

desempenho acadêmico dos discentes participantes de extensão encontra-se na tabela 37: 

Tabela 37 

Rendimento acadêmico de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 

e que participaram de atividades de extensão como bolsista 

Grupo 

Participantes IEA<5 5≤IEA≤7 IEA>7 

N % n % n % n % 

Cotistas 397 100% 114 28,7% 105 26,4% 178 44,8% 

Não 

Cotistas 902 100% 24 27,5% 202 22,4% 452 50,1% 

Total 1299 100% 362 27,9% 307 23,6% 630 48,5% 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

Ainda em relação ao desempenho acadêmico, as medidas de tendência central dos 

discentes bolsistas cotistas e não cotistas participantes de atividades de extensão não apresentam 

diferenças expressivas, sendo esta de apenas 0,2, tanto para a mediana como para a média dos 

dois grupos analisados. Enquanto os cotistas participantes apresentam, respectivamente, 

mediana e média de 6,8 e 6,1, os não cotistas possuem 7,0 e 6,3 para estas medidas, conforme 

tabela 38. Analisando, entretanto, estas mesmas medidas dos cotistas ingressantes e dos cotistas 
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bolsistas de extensão, observamos que a mediana e a média subiu de respectivamente, de 3,4 e 

3,9 dos ingressantes, para 6,8 e 6,1 no recorte aqui analisado, corroborando os dados anteriores 

que demonstram o efeito positivo do acesso a bolsas de extensão no desempenho acadêmico 

dos discentes cotistas. 

Tabela 38 

Mediana, Média e desvio padrão do desempenho acadêmico de cotistas e não cotistas que 

ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que participaram de atividades de extensão como 

bolsista 

Grupo Mediana do IEA Média do IEA Desvio Padrão 

Cotistas 6,8 6,1 2,4 

Não cotistas 7,0 6,3 2,4 

Total 6,9 6,2 2,4 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

No que concerne ao tempo de participação nas atividades de extensão como bolsistas, 

observamos que os discentes cotistas permanecem em média 1 mês e 10 dias a mais que os não 

cotistas, conforme tabela 39. Entretanto, não encontramos diferença estatisticamente 

significativa no teste de Mann-Whitney ao comparar o tempo de participação dos dois grupos. 

Tabela 39 

Mediana, Média e desvio padrão do tempo de participação em atividades de extensão de cotistas e 

não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015  

 

Grupo 

Mediana do Tempo de 

Participação (meses) 

Média do Tempo de 

Participação (meses) 

Desvio Padrão 

Cotistas 21 22 12,6 

Não cotistas 19 20,6 12,7 

Total 19 21 12,7 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

A atividade de extensão parece, da mesma forma que as anteriores, relacionar-se de 

forma positiva à trajetória acadêmica dos discentes cotistas, contribuindo para a permanência e 

conclusão dos cursos, diminuindo os índices de evasão e melhorando o desempenho acadêmico 

daqueles que participaram dela. Além disso, é a única atividade complementar nas quais as 

bolsas são mais acessadas pelos alunos cotistas, enquanto as outras, além de serem acessadas 

de forma geral em maior proporção pelos discentes não cotistas, remuneram este grupo também 
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em maior proporção. Travitzki e Raimundo (2012) encontraram em seu estudo a indicação de 

que os cotistas têm uma mais tendência a se envolver em atividades voltadas para a sociedade, 

o que parece ter sido corroborado pelas análises aqui realizadas.  

De acordo com Honorato (2015), bolsas e auxílios têm sido considerados as ações mais 

imediatas para diminuição das possibilidades de evasão dos discentes das famílias menos 

privilegiadas, integrando este grupo os cotistas. Além disso, apesar de na UFRN as bolsas de 

monitoria, pesquisa e extensão não serem destinadas exclusivamente para discentes de baixa 

renda, a resolução 169/2008 - CONSEPE determina que estas bolsas sejam concedidas 

preferencialmente para alunos pertencentes a este recorte. A despeito disso, e levando em 

consideração que a maior parte dos alunos de baixa renda, conforme os dados socioeconômicos 

apresentados, encontram-se no grupo de cotistas, observamos que apenas a distribuição das 

bolsas de extensão tem privilegiado este grupo de discentes.  

Nesta direção, Honorato (2015) encontrou em sua pesquisa realizada a partir de dados 

do INEP acerca das IFES, analisando as atividades complementares remuneradas, ou seja, as 

bolsas de monitoria, pesquisa e extensão, que os não cotistas sempre apresentam um percentual 

maior em relação aos cotistas na composição deste grupo. Ou seja, os não cotistas são sempre 

mais remunerados para o desenvolvimento das atividades complementares, o que se apresentou 

de forma semelhante nas atividades de monitoria e pesquisa na UFRN. 

 Entretanto, os três tipos de atividades, monitoria, pesquisa e extensão parecem ter efeito 

positivo sobre a permanência dos discentes, conforme defendido por autores diversos (Coulon, 

1997; Almeida, 2007; Basso, Graf, Lima, Schmidt & Bardagi, 2013). Os alunos participantes 

destas atividades apresentaram melhores índices de permanência, conclusão, evasão e 

desempenho acadêmico na universidade, corroborando os dados que apresentam as atividades 

complementares como importantes para o processo de integração à instituição e cultura 

acadêmica desse nível de ensino (Coulon, 1997).  Além disso, Honorato (2015) apresenta que 
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os alunos participantes de atividades não obrigatórias como as tratadas aqui, tendem a possuir 

um maior compromisso com a conclusão dos cursos, o que é corroborado pelo aumento dos 

níveis de conclusão dos participantes de todas as atividades. 

A despeito das três atividades complementares tratadas apresentarem efeitos positivos 

na trajetória acadêmica dos discentes cotistas, ao comparar o efeito de cada uma delas nos 

índices de conclusão e evasão dos discentes participantes, observamos que a atividade de 

monitoria apresentou o maior efeito e a atividade de extensão o menor nos índices mencionados, 

comparando-os aos índices dos cotistas ingressantes. Enquanto dos ingressantes 12,9% 

concluíram os cursos e 43,8% evadiram-se, as proporções de tais índices dos cotistas 

participantes das atividades de monitoria, pesquisa e extensão foram respectivamente, 39,1% e 

3,2%, 33,2% e 7,1%, e 26,7% e 9,8%.  

Ou seja, os cotistas participantes das atividades de monitoria apresentaram, em relação 

aos cotistas ingressantes, o maior aumento no índice de conclusão, que era de 12,9% para os 

ingressantes e passou para 39,1% nos participantes, e a maior diminuição no índice de evasão 

que foi 43,8% para o primeiro grupo, cotistas ingressantes e 3,2% para o segundo, cotistas 

participantes de atividades de monitoria.  

Na mesma direção, analisando o efeito da participação em cada uma das atividades 

complementares nas medidas de tendência central relacionadas ao desempenho acadêmico dos 

ingressantes e participantes cotistas, observamos que a atividade de monitoria parece ter um 

maior efeito nessas medidas e a atividade de extensão o menor efeito. Enquanto os ingressantes 

cotistas possuem mediana e média de IEAs de 3,4 e 3,9, tais medidas dos participantes de 

atividades de monitoria, pesquisa e extensão foram, respectivamente de 7,3 e 7,0; 7,2 e 6,7; e 

6,8 e 6,1.  

Estas medidas demonstram ainda que diferentemente do que ocorre com a mediana e 

média dos IEAs dos discentes cotistas ingressantes, na qual a média é maior que a mediana, os 
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estudantes cotistas que participaram de atividades complementares, possuem a mediana maior 

que a média dos IEAs, o que significa que mais da metade dos estudantes tem nota igual ou 

superior à média. Já em relação ao tempo de participação nas atividades complementares 

observamos que os cotistas permanecem em média em atividades de monitoria, pesquisa e 

extensão, respectivamente 10,1; 13,3; e 22 meses, demonstrando o engajamento durante um 

período maior de tempo nas atividades de extensão e de menor tempo nas atividades de 

monitoria.  

Levando-se em consideração que os discentes cotistas possuem mais dificuldades em 

sua trajetória acadêmica em decorrência da condição socioeconômica e formação prévia, e que 

tem acessado em maior proporção e por mais tempo a extensão, atividade complementar que 

parece ter o menor efeito nos índices de conclusão e evasão e no desempenho acadêmico dos 

alunos, o quanto estão precisando se esforçar e se dedicar aos cursos durante a trajetória 

acadêmica para que os desempenhos acadêmicos deste grupo e dos não cotistas não apresentem 

diferenças expressivas conforme encontrado em nossas análises e nas análises de outros 

estudos?  

Observamos assim, que apenas as análises dos desempenhos acadêmicos de alunos 

cotistas e não cotistas não dão conta da complexidade que permeia a trajetória acadêmica dos 

discentes e ressaltamos, a partir das análises realizadas, a importância das atividades 

complementares nessa trajetória. Entretanto, além destas, os auxílios também têm sido 

relacionados, conforme Honorato (2015) a diminuição dos índices de evasão e 

consequentemente maior possibilidade de sucesso acadêmico.  

 

 



113 

 

 

5.4.2 Apoio Social: Bolsa de Apoio Administrativo e Apoio Técnico, Auxílio Moradia e 

Auxílio Alimentação 

Complementando as análises já realizadas, investigamos as bolsas e auxílios da 

assistência estudantil disponibilizadas aos alunos na UFRN. Neste total está incluído, além das 

bolsas de monitoria, pesquisa e extensão já tratadas, 8 outras modalidades que têm como pré-

requisito e não apenas orientação de preferência, a vulnerabilidade social e econômica dos 

discentes, analisada a partir do Cadastro Único já mencionado.  

A UFRN conta então, além das três bolsas já analisadas, com o auxílio alimentação, 

auxílio transporte, bolsa de apoio administrativo e apoio técnico, bolsa de assistência ao ensino, 

bolsa de apoio a pós-graduação, auxílio moradia, auxílio de apoio à mobilidade estudantil, 

auxílio creche e auxílio de incentivo às atividades esportivas. No entanto, para o presente estudo 

selecionamos para análise apenas a bolsa de apoio administrativo e apoio técnico, o auxílio 

moradia e o auxílio alimentação por serem as modalidades mais significativas da assistência 

estudantil no número de discentes atendidos, além de relacionar-se diretamente ao recorte do 

estudo, alunos regulares de graduação.  

As bolsas de assistência ao ensino e de apoio a pós-graduação atende a estudantes de 

cursos de pós-graduação; o auxílio de apoio à mobilidade estudantil é destinado aos discentes 

que, como o próprio nome diz, estão em mobilidade e por não serem considerados alunos 

regulares não integram nosso grupo de análise; já o auxílio transporte, auxílio creche e auxílio 

de incentivo às atividades esportivas foram oferecidos a menos de 4% dos discentes que 

ingressaram entre os anos de 2013 e 2015 na UFRN.  

Para análise das bolsas de apoio administrativo e apoio técnico, que visam contribuir 

para a manutenção do aluno na instituição e sua dedicação aos estudos, procedemos as mesmas 

análises realizadas para as atividades complementares. Neste sentido, observamos, conforme 

tabela 40, que do total de ingressantes 9,4% dos discentes tiveram acessos a essas bolsas. 
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Analisando a participação de cada um dos dois grupos, cotistas e não cotistas, observamos que 

13,3% e 7,9%, respectivamente, acessaram essa modalidade de bolsa. Além disso, de acordo 

com o teste Qui-quadrado, a porcentagem dos bolsistas cotistas está acima do esperado 

enquanto a dos bolsistas não cotistas está abaixo. Ou seja, os ingressantes cotistas têm acessado 

as bolsas de apoio administrativo e apoio técnico em maior proporção que os discentes não 

cotistas, semelhante ao encontrado nas análises das bolsas de extensão.  

          Tabela 40 

Porcentagem de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que 

foram bolsistas de apoio técnico    

Grupo 

Ingressantes Bolsistas Não Participaram 

N % Nº % Nº % 

Cotistas 6419 100% 851 13,3% ↑ 

 

5568 

 

86,7% ↓ 

Não Cotistas 17002 100% 1350 7,9% ↓ 

 

15652 

 

92,1% ↑ 

Total 23421 100% 2201 9,4% 21220 90,6% 

           Fonte: Dados da Pesquisa 

Vale ressaltar que o critério para acesso aos auxílios aqui analisados é a classificação no 

grupo de discentes de baixa renda, e nem todo estudante cotista faz parte desse recorte. Além 

disso, os dados socioeconômicos apresentados demonstraram que, apesar da proporção ser 

pequena, existem discentes de baixa renda na instituição que integram o grupo de não cotistas, 

ou seja, entraram na universidade pela seleção regular e não pela reserva de vagas.  Neste 

sentido, é esperado que os cotistas acessem os auxílios em maior proporção, mas não sejam os 

únicos beneficiários.  

Analisando este contexto, constatamos então que os cotistas em vulnerabilidade 

socioeconômica parecem estar sendo assistidos pela universidade. No entanto, não existe na 

instituição nenhum auxílio ou programa voltado exclusivamente para os discentes que 

acessaram a instituição através das cotas, independentemente de sua condição socioeconômica.  
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A despeito desta lacuna, sendo o objetivo dos auxílios oferecidos contribuir para 

democratizar as condições de permanência na universidade, minimizar os efeitos das 

desigualdades e reduzir as taxas de evasão e retenção, e sendo os cotistas estudantes que tem 

modificado o perfil dos alunos que acessam o ensino superior e que parecem ter mais desafios 

na permanência e conclusão dos cursos, ressaltamos a importância de analisar a participação 

destes alunos nas atividades mencionadas e o efeito destas na trajetória acadêmica dos cotistas.  

Observando então a proporção de discentes cotistas em relação ao total de participantes 

nesta modalidade de bolsa, apoio administrativo e apoio técnico, encontramos, conforme tabela 

41, que apenas 38,7% deles eram cotistas. Entretanto, este percentual é elevado se o 

compararmos à porcentagem de entrada deste grupo de alunos na instituição, que foi de 27,4%. 

         Tabela 41 

Porcentagem de cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que foram bolsistas 

de apoio técnico    

Grupo 

Participantes Cotistas 

N % n % 

Bolsistas 2201 100% 851 38,7% 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

Em relação ao status dos discentes que acessaram as bolsas de apoio administrativo e 

apoio técnico observamos, da mesma forma que nas análises anteriores, a manutenção do 

padrão geral de distribuição em relação aos status ativos e concluídos dos ingressantes cotistas 

e não cotistas, conforme tabela 42. Ou seja, os participantes cotistas apresentaram-se ativos 

acima do esperado e concluídos abaixo dele, enquanto os participantes não cotistas seguiram a 

lógica inversa. E da mesma forma, ao comparar a proporção dos status dos estudantes cotistas 

ingressantes e dos participantes das bolsas aqui analisadas observamos que a porcentagem de 

ativos e concluídos aumentou, respectivamente de 41,7% para 56,1%, e de 12,9% para 21,4%, 

enquanto a porcentagem de desligados diminuiu de 43,8% para 21,2%, demonstrando o efeito 

positivo desta atividade na permanência, conclusão e evasão dos cursos.      
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Tabela 42 

Status de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que foram bolsistas 

de apoio técnico 

Grupo 

Participantes Ativos Concluídos Desligados Trancados 

n % n % n % n % n % 

Cotistas 851 100% 477 56,1% ↑ 182 21,4% ↓ 180 21,2% 

 

12 

 

1,4% 

Não 

Cotistas 1350 100% 550 40,7% ↓ 529 39,2% ↑ 250 18,5% 

 

21 

 

1,6% 

Total 2201 100% 1027 46,7% 711 32,3% 430 19,5% 33 1,5% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A análise do desempenho acadêmico dos participantes das bolsas de apoio 

administrativo e apoio técnico dos dois grupos estudados, cotistas e não cotistas, por sua vez, 

não apresentou resultados estatisticamente significativos em nenhum dos dois testes 

comparativos realizados, o de Mann Whitney e o Qui-quadrado. Entretanto, a distribuição nas 

três categorias de notas definidas encontra-se na tabela 43. Comparando então a distribuição, 

nas três categorias, IEA<5, 5≤IEA≤7 e IEA>7, dos alunos cotistas ingressantes e dos 

participantes das atividades aqui analisadas observamos que aqueles que possuíam IEA<5 

diminuiu de 60,4% para 43,4%, bem como aumentou a proporção dos que possuíam 5≤IEA≤7 

e IEA>7, respectivamente, de 17% para 22,8% e de 22,5% para 33,8%, o que demonstra o efeito 

positivo do acesso a bolsas de apoio administrativo e apoio técnico no desempenho acadêmico 

dos discentes cotistas.  

Tabela 43 

Desempenho acadêmico de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 

2015 e que foram bolsistas de apoio técnico    

Grupo 

Participantes IEA<5 5≤IEA≤7 IEA>7 

n % N % n % n % 

Cotistas 851 100% 369 43,4% 194 22,8% 288 33,8% 

Não 

Cotistas 1350 100% 615 45,6% 301 22,3% 434 32,1% 

Total 2201 100% 984 44,7% 495 22,5% 722 32,8% 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

Na mesma direção dos resultados já apresentados sobre o IEA, a comparação das 

medidas de tendência central deste índice dos cotistas e não cotistas não apresentou resultados 
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expressivos, sendo a média semelhantes para os dois grupos, e a mediana apresentando uma 

diferença de apenas 0,1. Enquanto a mediana e média dos participantes cotistas é de, 

respectivamente, 5,6 e 5,2, estas medidas dos participantes não cotista é de 5,5 e 5,2, conforme 

tabela 44. No entanto, as medidas de tendência central dos cotistas ingressantes e dos cotistas 

participantes das bolsas de apoio administrativo e apoio técnico apresentam diferenças 

importantes, sendo, 3,4 e 3,9 as medianas e médias dos ingressantes e 5,6 e 5,2 dos bolsistas, 

corroborando o efeito positivo do acesso a bolsa aqui analisada no desempenho acadêmico dos 

estudantes cotistas. 

         Tabela 44 

Mediana, Média e desvio padrão de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 

2013 e 2015 e que foram bolsistas de apoio técnico     

GRUPO Mediana do IEA Média do IEA Desvio Padrão 

Cotistas 5,6 5,2 2,9 

Não cotistas 5,5 5,2 2,8 

Total 5,6 5,2 2,8 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

Já comparando o tempo de participação de alunos cotistas e não cotistas nas bolsas de 

apoio administrativo e apoio técnico encontramos resultados estatisticamente significativos no 

teste de Mann Whitney, sendo o U=544788,0 e o p=,041 e os postos médios de não cotistas e 

cotistas, respectivamente, 1122,95 e 1066,17, o que representa que os alunos não cotistas 

participam por mais tempo dessas atividades.  

Podemos observar, conforme tabela 45, que os alunos cotistas permanecem em média 

14 meses nas bolsas aqui tratadas, enquanto os não cotistas permanecem 15 meses e 3 dias em 

média.  Da mesma forma a diferença das medianas do tempo de participação é de 1 mês, sendo 

12 para não cotistas e 11 para discentes que entraram através das cotas. Observamos assim, que 

apesar de todos os participantes se enquadrarem no requisito de vulnerabilidade 

socioeconômica, os alunos não cotistas que integram esse grupo permanecem nas bolsas 

durante mais tempo que os cotistas. 
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Tabela 45 

Mediana, Média e desvio padrão do tempo de participação nas bolsas de apoio administrativo e 

apoio técnico, de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015  

 

Grupo 

Mediana do Tempo de 

Participação (meses) 

Média do Tempo de 

Participação (meses) 

Desvio Padrão 

Cotistas 11 14 10,4 

Não cotistas 12 15,1 11,2 

Total 12 14,7 10,9 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

O outro auxílio a ser tratado, o auxílio moradia, tem natureza diferente das bolsas já 

analisadas, visto que é concedido em regime anual e pode ser oferecido de duas formas distintas: 

sendo cedido espaço na residência universitária, imóveis de responsabilidade da UFRN, para 

que o aluno se instale no local, ou pagamento em espécie para aqueles que, apesar de não terem 

sido contemplados com vagas na residência, atendam os critérios estabelecidos para tal. Além 

disso, todos os alunos que recebem o auxílio moradia têm automaticamente direito à 

alimentação no restaurante universitário. Apesar dessa diferenciação na forma de disponibilizar 

o auxílio moradia aos alunos, para as análises aqui realizadas consideramos a residência 

universitária e o pagamento em espécie como integrantes do mesmo grupo – auxílio moradia. 

Observamos então que 8,3% dos discentes que ingressaram na universidade entre 2013 

e 2015 tiverem acesso a esse auxílio. Já comparando a proporção de alunos cotistas e não 

cotistas que o acessaram, observamos, conforme tabela 46, que 16,3% dos ingressantes cotistas 

receberam o auxílio, enquanto 5,2% dos não cotistas o fizeram. O teste Qui-quadrado 

demonstrou que a porcentagem de cotistas que receberam o auxílio moradia está acima do 

esperado, enquanto a dos não cotistas está abaixo. Levando em consideração, de acordo com os 

dados socioeconômicos apresentados, que a proporção de discentes com até dois salários 

mínimos é maior no grupo de cotistas, 59,8% destes, contra 33,9% de não cotistas, faz sentido 

que uma maior proporção deste grupo esteja acessando o auxílio moradia. 
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Tabela 46 

Porcentagem de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que tiveram 

acesso ao auxílio moradia 

Grupo 

Ingressantes Bolsistas Não Participaram 

N % n % n % 

Cotistas 6419 100% 1048 16,3% ↑ 

 

5371 

 

83,7% ↓ 

Não Cotistas 17002 100% 887 5,2% ↓ 

 

16115 

 

94,8% ↑ 

Total 23421 100% 1935 8,3% 21486 91,7% 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

Já analisando a proporção de discentes cotistas em relação ao total de discentes 

beneficiados pelo auxílio aqui tratado, observamos que do total 54,2% eram cotistas, percentual 

esse que representa quase o dobro da porcentagem de cotistas ingressantes na universidade, que 

foi de 27,4%.  

Tabela 47 

Porcentagem de cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que tiveram acesso ao 

auxílio moradia 

Grupo 

Total De Participantes Cotistas 

n % n % 

Bolsistas 1935 100% 1048 54,2% 

  Fonte: Dados da Pesquisa 

Em relação ao status dos discentes que acessaram o auxílio moradia, observamos, da 

mesma forma que nas outras análises, a manutenção do padrão geral dos ingressantes cotistas 

e não cotistas em relação ao status ativo e concluído. Ao comparar, por sua vez, o status dos 

discentes cotistas ingressantes e dos que acessaram o auxílio aqui analisado, observamos que a 

porcentagem dos status ativo e concluído aumentou, respectivamente de 41,7% para 51,3% e 

de 12,9% para 18,2%, enquanto o status desligado diminuiu de 43,8% para 29%. Tais dados 

demonstram, portanto, o efeito positivo do auxílio moradia na permanência, conclusão e evasão 

dos discentes cotistas da universidade. 
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Tabela 48 

Status de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que tiveram acesso 

ao auxílio moradia  

Grupo 

Participantes Ativos Concluídos Desligados Trancados 

n % n % n % n % n % 

Cotistas 1048 100% 538 51,3% ↑ 191 18,2% ↓ 304 29% 

 

15 

 

1,4% 

Não 

Cotistas 887 100% 310 34,9% ↓ 336 37,9% ↑ 234 26,4% 

 

7 

 

0,8% 

Total 1935 100% 848 43,8% 527 27,2% 538 27,8% 22 1,1% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tratando do desempenho acadêmico dos discentes cotistas e não cotistas que tiveram 

acesso ao auxílio moradia, não encontramos resultados estatisticamente significativos em 

nenhum dos dois testes utilizados, o de Mann Whitney e o Qui-quadrado, ao comparar os 

índices dos dois grupos. Entretanto, a distribuição destes discentes nas 3 categorias de 

desempenho encontra-se na tabela 49. Comparando então a distribuição nestas três categorias, 

IEA<5, 5≤IEA≤7 e IEA>7, dos discentes cotistas ingressantes e dos cotistas que acessaram o 

auxílio moradia observamos o efeito positivo deste no desempenho acadêmico dos discentes. 

Enquanto os ingressantes possuem proporção de 60,4%, 17% e 22,5%, respectivamente, de 

IEA<5, 5≤IEA≤7 e IEA>7, os que acessaram o auxílio possuem distribuição de 45,7%, 20,7% 

e 33,6%. 

Tabela 49 

Desempenho acadêmico de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e 

que tiveram acesso ao auxílio moradia  

Grupo 

Participantes IEA<5 5≤IEA≤7 IEA>7 

n % N % n % n % 

Cotistas 1048 100% 479 45,7% 217 20,7% 352 33,6 

Não Cotistas 887 100% 375 42,3% 204 23% 308 34,7% 

Total 1935 100% 854 44,1% 421 21,8% 660  34,1% 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

Corroborando os dados apresentados sobre as notas dos discentes cotistas e não cotistas 

que tiveram acesso ao auxílio moradia, as análises das medianas e médias dos IEA não 

apresentaram diferenças expressivas. Conforme tabela 50, enquanto os cotistas que acessaram 
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o auxílio apresentaram mediana e média, respectivamente de 5,6 e 5,0, os não cotistas que 

receberam o auxílio apresentaram 5,8 e 5,1, ou seja, uma diferença de apenas 0,2 e 0,1.  

Tabela 50 

Mediana, Média e desvio padrão de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 

2015 e que tiveram acesso ao auxílio moradia  

Grupo Mediana do IEA Média do IEA Desvio Padrão 

Cotistas 5,6 5,0 2,9 

Não cotistas 5,8 5,1 2,9 

Total 5,7 5,0 2,9 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Em contrapartida, tais medidas dos ingressantes cotistas e dos cotistas que acessaram o 

auxílio moradia apresentam diferenças relevantes, sendo, respectivamente 3,4 e 3,9 para os 

ingressantes e 5,6 e 5,0 para os cotistas do grupo aqui analisado. Vale ressaltar que para os 

auxílios aqui tratados não realizamos análises do tempo de vinculação a cada um deles devido 

à natureza da sua concessão, que é anual, além da não rigorosidade nos registros de suas datas 

e status, o que inviabilizou a fidedignidade dos dados.  

Dando prosseguimento às análises, e passando para a análise do último auxílio, o auxílio 

alimentação, que visa suprir as necessidades alimentares dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade social através do fornecimento de refeições pelo restaurante universitário ou 

meio alternativo quando não existir no local do curso o restaurante, observamos que do total 

dos ingressantes aqui analisados, 12,2% tiveram acesso ao auxílio alimentação, conforme tabela 

51. E comparando o acesso a este auxílio dos cotistas e não cotistas, observamos que dos 

ingressantes cotistas 19,8% o acessaram, enquanto 9,4% dos não cotistas o fizeram. Em relação 

a distribuição dos dois grupos no acesso ao auxílio, o teste Qui-quadrado demonstrou que a 

porcentagem de cotistas que receberam o auxílio alimentação está acima do esperado, enquanto 

a porcentagem dos não cotistas que o acessaram está abaixo. 
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Tabela 51 

Porcentagem de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que tiveram 

acesso ao auxílio alimentação 

Grupo 

Ingressantes Bolsistas Não Participaram 

n % n % n % 

Cotistas 6419 100% 1274 19,8% ↑ 

 

5371 

 

80,2% ↓ 

Não Cotistas 17002 100% 1593 9,4% ↓ 

 

16115 

 

90,6% ↑ 

Total 23421 100% 2867 12,2% 20554 87,8% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Já em relação ao total de discentes que tiveram acesso ao auxílio alimentação, 

observamos que deste 44,4% eram cotistas, conforme tabela 52. Comparando com a 

porcentagem de entrada dos estudantes cotistas na instituição nos anos analisados, 27,4%, 

observamos que a proporção de acesso dos cotistas em relação ao total de alunos que acessaram 

o auxílio é superior à proporção de entrada destes discentes.  

Tabela 52 

Porcentagem de cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que tiveram acesso ao 

auxílio alimentação 

Grupo 

Total De Participantes Cotistas 

n % N % 

Bolsistas 2867 100% 1274 44,4% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Observando, por sua vez, o status dos alunos que tiveram acesso ao auxílio alimentação, 

mais uma vez o padrão geral de distribuição dos status ativo e concluído encontrado na análise 

dos ingressantes se manteve na análise aqui realizada, conforme tabela 53. Já comparando os 

status dos cotistas ingressantes e dos que acessaram o auxílio aqui analisado, observamos que 

os primeiros possuem 41,7%, 12,9% e 43,8%, respectivamente, de status ativo, concluído e 

desligado, enquanto os cotistas que tiveram acesso ao auxílio possuem, respectivamente, 

58,6%, 21,7% e 18% dos status mencionados.  

Tais dados demonstram que o acesso ao auxílio alimentação também tem efeito positivo 

na trajetória acadêmica dos discentes cotistas, aumentando a porcentagem de ativos e de 
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concluídos e diminuindo a porcentagem de desligados se os compararmos aos ingressantes 

cotistas. Ou seja, o auxílio alimentação contribui para a permanência e sucesso acadêmico dos 

discentes, além de auxiliar na redução do índice de evasão. 

Tabela 53 

Status de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que tiveram acesso 

ao auxílio alimentação 

Grupo 

Participantes Ativos Concluídos Desligados Trancados 

n % n % n % n % n % 

Cotistas 1274 100% 747 58,6% ↑ 277 21,7% ↓ 229 18% 21 1,6% 

Não 

Cotistas 1593 100% 734 46,1% ↓ 572 35,9% ↑ 261 16,4% 

 

26 

 

1,6% 

Total 2867 100% 1481 51,7% 849 29,6% 490 17,1% 47 1,6% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Comparando, por fim, o desempenho acadêmico dos alunos cotistas e não cotistas 

beneficiados pelo auxílio alimentação, não encontramos resultados estatisticamente 

significativos nos testes de Mann Whitney e Qui-quadrado, o que demonstra que não existe 

diferença entre os desempenhos dos dois grupos. Apresentamos a distribuição dos dois grupos 

nas três categorias de desempenho na tabela 54: 

Tabela 54 

Desempenho acadêmico de cotistas e não cotistas que ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e 

que tiveram acesso ao auxílio alimentação  

Grupo 

Participantes IEA<5 5≤IEA≤7 IEA>7 

n % n % n % n % 

Cotistas 1274 100% 513 40,3% 304 23,9% 457 35,9% ↓ 

Não Cotistas 1593 100% 606 38% 354 22,2% 633 39,7% ↑ 

Total 2867 100% 1119 39% 657 23% 1091 38% 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

Diferenças expressivas podem ser encontradas, no entanto, comparando a distribuição 

dos ingressantes cotistas nas três categorias utilizadas nesse estudo e a distribuição dos cotistas 

que acessaram o auxílio alimentação. Enquanto os cotistas ingressantes possuem porcentagem 

de 60,4%, 17% e 22,5%, respectivamente, de IEA<5, 5≤IEA≤7 e IEA>7, os cotistas 

beneficiados pelo auxílio possuem porcentagem de 40,3%, 23,9% e 35,9% nestas mesmas 

categorias. Ou seja, observamos diminuição da porcentagem de discentes que se encontram na 
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primeira categoria e aumento dos que se encontram nas outras duas, categorias essas 

consideradas como desempenho acadêmico na média e acima dela. 

Já a análise das medianas e médias dos IEAs dos estudantes cotistas e não cotistas que 

tiveram acesso ao auxílio moradia, presentes na tabela 55, demonstra que apesar da diferença 

entre as médias dos dois grupos ser apenas de 0,1, sendo a média do IEA dos cotistas 5,4 e dos 

não cotistas 5,5, as medianas demonstram que o desempenho acadêmico dos alunos não cotistas 

é ligeiramente maior. Enquanto a mediana do IEA dos alunos cotistas que foram beneficiados 

pelo auxílio moradia é 5,9, a mediana dos não cotistas beneficiados é de 6,3, ou seja, uma 

diferença de 0,4, a maior encontrada nas comparações das medidas de tendência central dos 

dois grupos estudados.  

Tabela 55 

Mediana, Média e desvio padrão do desempenho acadêmico de cotistas e não cotistas que 

ingressaram na UFRN entre 2013 e 2015 e que tiveram acesso ao auxílio alimentação 

Grupo Mediana do IEA Média do IEA Desvio Padrão 

Cotistas 5,9 5,4 2,8 

Não cotistas 6,3 5,5 2,8 

Total 6,1 5,5 2,8 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os dados das análises dos três auxílios aqui investigados demonstram que em todos eles 

os cotistas estão tendo proporcionalmente mais acesso que os não cotistas. Dados semelhantes 

foram encontrados por Honorato (2015) em seu estudo com alunos das IFES. Além disso, da 

mesma forma que as atividades complementares, observamos o efeito positivo destes auxílios 

na trajetória acadêmica dos discentes cotistas beneficiados à medida que contribuem para a 

permanência e conclusão, aumentando a proporção do status ativo e concluído, bem como o 

rendimento acadêmico dos participantes cotistas em relação ao padrão encontrado na análise 

dos alunos ingressantes deste grupo.  

Já analisando o efeito de cada uma dessas atividades nos índices de conclusão e evasão 

dos discentes cotistas beneficiados pelos auxílios, observamos que enquanto os índices 
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mencionados dos discentes cotistas ingressantes é de 12,9% de concluídos e 43,8% de evadidos, 

os cotistas participantes das bolsas de apoio administrativo e apoio técnico, e dos que tiveram 

acesso ao auxílio moradia e auxílio alimentação foi respectivamente, 21,4% e 21,2%, 18,2% e 

29%, e 21,7% e 18%. Ou seja, dos três tipos de apoio analisados o auxílio alimentação tem o 

maior efeito nos índices de conclusão e evasão e o auxílio moradia o menor efeito. 

Ao examinar, por sua vez, o efeito das modalidades de apoio aqui tratadas nas medidas 

de tendência central dos IEAs dos discentes cotistas beneficiados pelos auxílios, constatamos 

que enquanto a mediana e média dos cotistas ingressantes é, respectivamente, 3,4 e 3,9, as 

mesmas medidas dos estudantes desse grupo que tiveram acesso às bolsas de apoio 

administrativo e apoio técnico, ao auxílio moradia e auxilio alimentação é de, respectivamente, 

5,6 e 5,2; 5,6 e 5,0 e 5,9 e 5,4. Tais dados demonstram, portanto, que na mesma direção dos 

dados anteriores o auxílio alimentação parece ser o que tem o maior efeito no desempenho 

acadêmico dos alunos beneficiados pelos auxílios aqui analisados, enquanto o auxílio moradia 

o menor efeito.  

Vale salientar, que da mesma forma que foi observado nas análises dos IEAs dos 

estudantes que tiveram acesso a atividades de monitoria, pesquisa e bolsas de extensão, as 

medianas dos cotistas que acessaram os três auxílios é maior que as médias, demonstrando mais 

uma vez que mais da metade dos discentes possuem desempenho acadêmico acima da média 

do grupo.  

 

Considerações Finais 

 

A forma que o ensino superior foi constituído no país possibilitou que o acesso a esse 

nível de ensino, que é um direito constitucional, se tornasse um privilégio para a elite brasileira, 

que hoje rechaça qualquer ideia ou ação que ameace tal privilégio. Neste rol encontram-se as 
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políticas afirmativas, entre elas a política de cotas, que tem proporcionado às camadas menos 

privilegiadas da população o ingresso nas universidades públicas, compartilhando as 

oportunidades que historicamente foram quase exclusivas da alta sociedade. Acrescido a isso, 

as instituições de ensino superior, principalmente as públicas, tem ocupado lugar de destaque 

na sociedade e sido consideradas locais de produção de conhecimento e de transformação 

social, o que é visto como ameaça pelos detentores do capital.  

Neste sentido, observa-se um esforço das elites e dos meios de comunicação, dominados 

em sua maioria por aquela, para desqualificar as políticas afirmativas. De acordo com Feres 

Junior, Campos, Daflon e Venturini (2018) o debate das cotas na grande mídia, por exemplo, 

acabou privilegiando os argumentos contrários à sua adoção. E o esforço mencionado tem 

levado a dificuldades de compreensão da importância e do papel da política de cotas por grande 

parte da sociedade. Além disso, estudiosos da perspectiva crítica, como Lessa (2007), ressaltam 

as limitações da política de cotas, já que esta pode levar à renovação e reprodução de 

preconceitos e racismos existentes, além da divisão dos trabalhadores e enfraquecimento da luta 

revolucionária, que deve ser o foco.  

A despeito das críticas, acreditamos que a defesa da universalidade do acesso ao ensino 

superior público, que deve ser referenciada pela superação do sistema capitalista, pode ocorrer 

sem necessária oposição à essas políticas. Sendo ainda atualmente o acesso ao ensino superior 

um direito restrito e não universal, defender a universalidade em abstrato é possibilitar que a 

parte mais explorada da classe trabalhadora continue a ser aquela a encontrar as maiores 

dificuldades nesse acesso. Consideramos, portanto, a política de cotas nas IFES um instrumento 

de extrema importância, principalmente no atual contexto político, à medida que diminuem as 

barreiras de acesso ao ensino superior possibilitando o rompimento da dinâmica de exclusão 

socioeconômica e educacional histórica que atinge determinadas camadas da população.  
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Compreendendo então a Lei de Cotas como um instrumento amplo que deve vir 

acompanhado de outros para garantir não apenas o ingresso, mas a permanência, ensino de 

qualidade e conclusão dos cursos, buscamos analisar a trajetória acadêmica dos discentes 

cotistas, investigando o desempenho, os índices de evasão e conclusão e as políticas de 

permanência, apoio e assistência estudantil, que tem se mostrado atualmente o maior desafio 

desse nível de ensino no que concerne ao acesso da população até pouco tempo excluída.  

Apesar do histórico elitista da educação superior, as políticas adotadas nos últimos 20 

anos têm modificado o perfil dos discentes que acessam este nível de ensino. E conforme 

tendência nacional, o perfil dos discentes que acessam a UFRN também tem se modificado, 

principalmente devido à implementação das políticas afirmativas/de cotas nas universidades 

federais. Enquanto em 2006, ano seguinte à adoção do argumento de inclusão na UFRN, 32,2% 

dos estudantes que entraram nesta universidade tinham estudado exclusivamente em escolas 

públicas, e 42,4% em 2010, após a mudança no cálculo do argumento, 51,1% dos discentes que 

entraram entre 2013 e 2015, recorte deste trabalho, eram provenientes desse tipo de instituição.  

Além disso, aqueles que possuíam renda familiar mensal de até 1 salário mínimo em 

2006 correspondiam a 7,7% do total de ingressantes, passando para 11,5% em 2010, enquanto 

42,5% dos estudantes que entraram entre 2013 e 2015 e responderam o cadastro único possuíam 

renda familiar de até 2 salários mínimos. Tais características têm sido relacionadas à maiores 

dificuldades de permanência e conclusão dos cursos de graduação, o que demanda ações das 

instituições que possam contribuir para a garantia do direito constitucional de acesso à 

educação. 

Nas discussões que permearam a implementação das políticas aqui discutidas, diversos 

argumentos foram utilizados para criticar a política de cotas, principalmente as raciais, estando 

entre os principais a diminuição da qualidade do ensino, a formação de profissionais 

despreparados e a não capacidade de acompanhar o curso desses discentes. No entanto, os dados 
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mostraram que não existe diferença de fato significativa entre os desempenhos dos dois grupos, 

cotistas e não cotistas. Além disso, os dados demonstraram que o índice de evasão dos alunos 

cotistas é inferior ao dos alunos não cotistas, apontando maior valorização dos cursos por parte 

dos discentes deste grupo. 

Já em relação às atividades complementares e bolsas de apoio, ambas têm sido 

consideradas os principais instrumentos oferecidos aos discentes para apoio e estímulo a 

permanência na universidade. E observamos, a partir dos dados analisados, que na UFRN mais 

discentes estão acessando os auxílios em comparação aos que acessam às atividades 

complementares, sendo 7003 matriculas de discentes que entraram na universidade entre 2013 

e 2015 vinculadas as modalidades de apoio analisadas, enquanto 5816 matrículas apresentaram-

se vinculadas às atividades complementares. Além disso, enquanto a pesquisa é a atividade 

complementar mais acessada na instituição, com 3138 discentes vinculados, o auxílio 

alimentação é o apoio com o maior percentual de participação dos discentes, tendo 2867 alunos 

acessado esse apoio.  

Comparando então os efeitos das atividades complementares e dos auxílios no 

desempenho acadêmico dos discentes cotistas, a despeito de todas elas apresentarem efeito 

positivo na trajetória acadêmica, as atividades de monitoria, pesquisa e extensão parecem ter 

maior efeito nos IEAs dos discentes, bem como nos índices de conclusão e evasão, se 

compararmos esses índices aos daqueles que tiveram acesso às bolsas de apoio administrativo 

e apoio técnico, auxílio moradia e auxílio alimentação.  

Para fins de compreender a diferença entre os efeitos das atividades complementares e 

dos auxílios recebidos, comparamos os dados dos discentes cotistas que participaram de 

atividades de extensão (que possui as medidas mais baixas entre os discentes que acessaram as 

atividades complementares, ou seja, monitoria, pesquisa e extensão) com os dados dos cotistas 

que acessaram o auxílio alimentação (que possui as melhores medidas entre aqueles que 
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receberam os auxílios). Essa análise demonstrou que enquanto a mediana e média dos IEAs dos 

discentes cotistas que participaram de atividades de extensão é respectivamente 6,8 e 6,1, as 

mesmas medidas dos estudantes que acessaram o auxílio alimentação, é de, respectivamente, 

5,9 e 5,4.  

Já em relação aos índices de conclusão e evasão, observamos que enquanto do total de 

discentes que participaram de atividades de extensão, 26,7% concluíram e 9,8% desligaram-se 

dos cursos, do total dos que receberam auxílio alimentação 21,7% concluíram os cursos e 18% 

evadiram-se. Tais dados demonstram, portanto, que o efeito positivo das atividades 

complementares nos índices acadêmicos e de conclusão e evasão dos discentes cotistas é maior 

e mais significativo que o efeito dos auxílios oferecidos nestes mesmos índices.  

Apesar das bolsas e auxílios serem considerados ações importantes e mais imediatas 

para a diminuição da evasão dos discentes de baixa renda (Honorato, 2015), observamos que 

nem todas as possibilidades oferecidas pelas instituições possuem o mesmo efeito na trajetória 

acadêmica dos discentes, bem como não são disponibilizadas na mesma proporção.  Isto nos 

leva a pensar sobre as modalidades e as formas dos diversos instrumentos de apoio e estímulo 

à permanência na universidade. Sabemos que esses instrumentos em sua maioria são 

focalizados e têm caráter financeiro e assistencialista, o que que tem sido constantemente 

criticado. Neste sentido, os dados aqui apresentados corroboram as críticas e nos levam a refletir 

sobre as possibilidades reais e mais efetivas de inserção dos estudantes cotistas nas instituições 

de ensino superior e como, enquanto profissionais inseridas neste campo, podemos contribuir 

para a efetivação da permanência, formação de qualidade e consequente conclusão dos cursos. 

As ações de apoio social e financeiro oferecida aos discentes, além de apresentarem 

efeito positivo na trajetória acadêmica, possibilitam que os alunos permaneçam na instituição e 

concluam os cursos, sem os quais provavelmente não teriam possibilidade de cursar o ensino 

superior. No entanto, as atividades complementares possuem um efeito maior nos índices de 
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conclusão, permanência e desempenho acadêmico dos discentes, conforme mencionado. 

Apesar disso, existem mais oportunidades de auxílios financeiros que de acesso às atividades 

complementares na instituição, o que denuncia o foco não tão efetivo dos recursos destinados 

à assistência ao estudante. Será que esse deve ser o principal foco das ações de permanência? 

As modalidades podem ser combinadas para que seja possibilitada a maior integração ao 

ambiente acadêmico e melhor aproveitamento dos cursos pelos discentes cotistas? 

Os dados encontrados podem contribuir para a discussão das políticas de permanência 

de forma que estas sejam pensadas para além do assistencialismo que muitas vezes tem as 

caracterizado, possibilitando reflexões para que se tornem mais efetivas e sejam continuamente 

reavaliadas, principalmente nesse momento político de ataque ao ensino superior público. Além 

disso, podem ainda auxiliar no combate aos mitos relacionados à política de cota, visto que os 

discursos de diminuição da qualidade do ensino e da não capacidade de acompanhamento e 

conclusão dos cursos não tem sido corroborado pela trajetória acadêmica dos discentes cotistas. 

Acrescido a isso, a pesquisa pode contribuir para a discussão da democratização desse 

nível de ensino que tem sido realizada prioritariamente por via dos estabelecimentos privados 

de ensino superior. Estas instituições concentram atualmente o maior número de 

estabelecimentos, cursos e matrículas, são dominadas por grupos empresariais que tem 

instituído a padronização pedagógica neste nível de ensino e não tem obrigatoriedade de 

desenvolver atividades de pesquisa e extensão. E estas atividades, como demonstram outros 

estudos e os dados aqui analisados, têm efeito importante no desempenho acadêmico, índices 

de conclusão e evasão dos cursos.  

O tripé universitário – ensino, pesquisa e extensão – como já mencionado compõe a 

dimensão da avaliação institucional externa com maior peso e tem sido considerado de forma 

unanime como sinônimo da qualidade da educação universitária do país (Cunha, 2012). 

Entretanto, tem sido desenvolvido quase exclusivamente nas IFES, cujo ensino segundo Rocha, 
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Menezes Filho, Oliveira e Komatzu (2017) está correlacionado de forma positiva muito mais 

forte ao rendimento do trabalho e à renda domiciliar per capita que o ensino desenvolvido nas 

instituições particulares, o que denuncia a baixa efetividade da democratização por via do 

ensino superior público. Defendemos, portanto, as IFES e ressaltamos a importância dos 

investimentos nestas instituições, bem como das políticas de acesso e inclusão, como as cotas, 

para que o direito à educação superior de qualidade e a mobilidade socioeconômica, política e 

cultural seja possível. Afinal, direitos não são oportunidades, ação benevolente ou mérito como 

muitos tem propagado em relação às cotas.  

Apesar de não conseguirmos eliminar da dinâmica de produção e transmissão do 

conhecimento científico a lógica do racismo e da exclusão social, as ações desenvolvidas, 

políticas afirmativas e de cotas, de permanência e assistência estudantil tem sido importantes, 

conforme demonstram os dados, para a minimização das barreiras encontradas no acesso ao 

ensino superior dos segmentos da população historicamente excluídas. No entanto, estas ações 

poderão ser mais efetivas se priorizarem a democratização por via das instituições públicas de 

ensino, que parecem garantir maior qualidade na formação dos discentes e consequentemente 

formar profissionais mais qualificados que tenham a possibilidade de romper a exclusão 

socioeconômica e cultural. 

A política de cotas, em especial, tem gerado incômodos nas elites que antes eram 

suportados apenas pelas vítimas, denunciando e fomentando o debate público acerca de 

questões como a qualidade do ensino básico e a exclusão e o elitismo da universidade pública, 

o que pode auxiliar na conscientização da população e na denúncia do caráter opressor e 

excludente do capitalismo. Além disso, tem impactado subjetivamente as famílias dos discentes 

beneficiados, que até pouco tempo não reconheciam a universidade como um espaço possível 

para seus integrantes, bem como os padrões de como a sociedade vê as elites intelectuais, 

atualmente mais ricas e diversas. 
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Entretanto, o atual governo tem perseguido docentes, estudantes e defensores de ideias 

contrárias as suas, atacado o ensino superior público, cortado recursos destas instituições, 

priorizado e fortalecido o setor privado e se mostrado contra a política de cotas. Além disso, 

lançou no mês passado, julho/2019, o programa Future-se, que tem o objetivo de aumentar a 

autonomia financeira das universidades federais a partir da captação de recursos próprios que 

auxiliem a sua manutenção, criando uma nova forma de financiamento do ensino superior 

público. Este programa retira do governo a responsabilidade do financiamento das IES públicas, 

estimulando parcerias público-privadas, que acabam vinculando o ensino às necessidades de 

mercado e desconsiderando a função social da universidade. Podendo assim comprometer a 

qualidade do ensino, a produção científica e o desenvolvimento do conhecimento crítico.  

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, presente na constituição federal, 

pressupõe um ensino crítico, vinculado às especificidades locais e voltados para os anseios da 

população, e não do capital. No entanto, o que observamos é que o mercado vem ditando as 

regras das ações e políticas voltadas para o ensino superior, limitando os pequenos avanços 

alcançados nas últimas décadas. Neste sentido, lutamos e defendemos a universidade pública, 

a autonomia de sua gestão e a garantia da assistência estudantil e das políticas de permanência, 

para que estas instituições possam continuar promovendo uma formação crítica e de qualidade 

e cumprindo a sua função social no país. 

 

  



133 

 

 

Referências 

 

Aguiar, L. C. C. (1997). O perfil da iniciação científica no Instituto de Biofísica Carlos Chagas 

Filho e no Departamento de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. (Dissertação de Mestrado, Centro de Ciências da Saúde, Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro). 

 

Alfano, B. (2019). Federais do Rio criticam Future-se: 'Evidente ausência de políticas 

educacionais'. Jornal O Globo, seção Sociedade. Reportagem de 26 de julho de 2019. 

Recuperado em 02 de agosto, 2019, https://oglobo.globo.com/sociedade/federais-do-rio-

criticam-future-se-evidente-ausencia-de-politicas-educacionais-23836369 

Almeida, W, M. (2007). Estudantes com desvantagens econômicas e educacionais e fruição da 

universidade. Caderno CRH, 20(49), 35-46. 

Amaral, N. C (2009) Avaliação e Financiamento de Instituições de Educação Superior: Uma 

Comparação dos Governos FHC e Lula. Atos de Pesquisa em Educação, 4 (3), 321-336. 

 

Andrés, A. (2011). Financiamento Estudantil no Ensino Superior. Consultoria Legislativa da 

Câmara dos Deputados. 

 

Araújo, A. G. (2012). Ensaio sobre a universidade e sua função social. Filosofando: Revista 

de Filosofia da UESB, 1(1), 38-47. 

Arcary, V. (2007) Por que as cotas são uma proposta mais igualitarista que a equidade 

meritocrática? Crítica Marxista, 1 (24), 106-109. 

 

APUFPR-SSind, Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná/Seção 

Sindical do ANDES/SN. (2018). Projetos de Bolsonaro para a educação superior 

favorecem a lógica privada. APUFPR-SSind, Reportagem de 04 de dezembro de 2018. 

Recuperado em 20 de dezembro, 2018, https://apufpr.org.br/projetos-de-bolsonaro-para-

a-educacao-superior-favorecem-a-logica-privada/ 

Azevedo. M. L. N. (2016) A Expansão Privado-Mercantil e a Transnacionalização do Ensino 

Superior no Brasil: Efeitos do Capitalismo Acadêmico sem Riscos no Brasil. In: Chaves, 

V. L. J.; Maués, O. C. & Hage, S. M. (Orgs.). Expansão Privado-Mercantil da Educação 

Superior no Brasil. São Paulo: Mercado de Letras. (p. 57-78) 

 

Barbosa, M. L. O. (2015). Destinos, escolhas e a democratização do ensino superior. Política 

e Sociedade, Revista de Sociologia Política, 14(31), 256-282. 

Barbosa, E. D. (2017). Ações Afirmativas na Universidade Federal de Viçosa: Uma análise 

das condições de permanência. (Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação 

em Economia Doméstica, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais). 

Barreyro, G. B. (2008). Mapa do Ensino Superior. Brasília: INEP. 

 

https://oglobo.globo.com/sociedade/federais-do-rio-criticam-future-se-evidente-ausencia-de-politicas-educacionais-23836369
https://oglobo.globo.com/sociedade/federais-do-rio-criticam-future-se-evidente-ausencia-de-politicas-educacionais-23836369


134 

 

 

Basso, C.; Graf, L. P.; Lima, F. C.; Schmidt, B. & Bardagi, M. P. (2013). Organização de tempo 

e métodos de estudo: Oficinas com estudantes universitários. Revista Brasileira de 

Orientação Profissional, 14(2), 277-288. 

Bezerra, T. O. M. & Gurgel, C. (2011) A Política Pública de Cotas em Universidades, 

Desempenho Acadêmico e Inclusão Social. Sustainable Business Internacional Journal, 9, 

1-22. 

 

Bonfim, E. F. S. M. (2014). Avaliação do rendimento e evasão de alunos cotistas e não cotistas 

da Universidade de Brasília. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, Instituto 

de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, Universidade de Brasília) 

Borges, F. A. F (2015). A EaD no Brasil e o Processo de Democratização do Acesso ao Ensino 

Superior: Diálogos Possíveis. Revista Científica em Educação a Distância, 5(3), 75-94. 

Borges, E. H. N. (2016). Cotas raciais: os potenciais beneficiários e os discursos contrários. 

Movimentação, 3(5),127-139. 

Brasil, Presidência da República do (1934). Constituição dos Estados Unidos do Brasil (16 de 

julho de 1934). Rio de Janeiro: Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte.  

Brasil, Presidência da República do (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas 

pelas Emendas Constitucionais nos 1/1992 a 68/2011, pelo Decreto Legislativo nº 

186/2008 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/1994. – 35. ed. – Brasília: 

Câmara dos Deputados, Edições Câmara. 

Brasil, Ministério da Educação do (1996). Diplomação, retenção e evasão nos cursos de 

graduação e instituições de Ensino Superior públicas. Brasília: Comissão Especial de 

Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras. Brasília: Secretaria de 

Educação Superior.   

Brasil, Ministério da Educação (2019). Future-se. Recuperado em 07 de agosto, 2019, do 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/52641 

Breglia, V. L. A. (2002). A formação na graduação: contribuições, impactos e repercussões 

do PIBIC. (Tese, Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro). 

 

Brito, R. S. B., Amorim, C. R., Santos, S. P., & Mongim, A. B. (2015) O Sistema De Reserva 

De Vagas Na Ufes: Por Uma Noção Mais Ampla De Condições De Acesso E Permanência. 

Cadernos do GEA, 8, 15-23. 

 

Carvalho, C. H. A. (2013). A mercantilização da educação superior brasileira e as estratégias 

de mercado das instituições lucrativas. Revista Brasileira de Educação, 18(54), 761-776.  

Carvalho, R. R. S., & Ferreira, S. (2016) Universidades Federais: Desafios da Expansão e da 

Democratização do Acesso ao Ensino Superior. In: Ferreira, S. & Oliveira, J. F. (Orgs). 

Universidade Públicas, Mudanças, Tensões e Perspectivas. São Paulo: Mercado das 

Letras. (p. 93-128) 

 



135 

 

 

Cavalcanti, I. T. N. (2015). Existe diferencial de desempenho entre estudantes cotistas e não 

cotistas? Uma análise da política de cotas na UFBA pelo propensity score matching. 

(Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador). 

 

Chaves, V. L. J. (2010) Expansão Da Privatização/Mercantilização Do Ensino Superior 

Brasileiro: A Formação Dos Oligopólios. Educação & Sociedade, 31(111), 481-500.  

 

Coulon, A. (1997). L'observation et l'écoute sensible dans la pratique éducative. (Tese, 

Ciências da Educação, Universidade Paris, Vincennes e Saint Denis). 

Comissão Permanente do Vestibular (2004). Política de acesso à UFRN: estudo e proposições. 

Recuperado em 18 setembro, 2017, de: 

<http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/observatorio/arquivos/documentos_institucionai

s/politica_acesso_UFRN.pdf>.  

 

Comissão Própria de Avaliação UFRN (2016). Relatório Parcial de Autoavaliação da Política 

de Assistência ao Estudante da UFRN. 

 

Corbucci, P. R. (2014) Evolução do Acesso de Jovens à Educação Superior no Brasil. Texto 

para discussão/Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília: Rio de Janeiro.  

 

Costa, S. L., & Dias, S. M. B. (2015). A Permanência no Ensino Superior e as Estratégias 

Institucionais de Enfrentamento da Evasão. Jornal de Políticas Educacionais, 9, 51-60.   

 

Cunha, L. A. (2003) O Ensino Superior no Octênio FHC. Educação & Sociedade, 24 (82), 37-

61. 

 

Cunha, M. I. (2012). A indissociabilidade do ensino com a pesquisa e a extensão como referente 

da qualidade na universidade brasileira: um discurso em tensão. In: Cunha, M. I. (Org.) 

Qualidade da Graduação: a relação entre ensino, pesquisa e extensão e o desenvolvimento 

profissional docente. São Paulo: Junqueira & Marin. (p. 17-38) 

 

Daflon, V. T., Feres, J. & Campos, L. A. (2013). Ações afirmativas raciais no ensino superior 

público brasileiro: um panorama analítico. Cadernos de Pesquisa, 43 (148), 302-327. 

 

Dakov, D. D. (2007) Qualidade em Educação. Avaliação, 12 (3), 505-513. 

 

Decreto nº 5.800. Dispõe sobre o sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB. Brasília/DF: 

Diário Oficial da União. 

 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. Brasília/DF: Diário 

Oficial da União. Recuperado em 14 de janeiro, 2017, do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6096.htm 

 

Decreto n⁰ 7234, de 19 de julho de 2010. Institui o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil/PNAES. Recuperado em 24 de março, 2017, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm  



136 

 

 

Dourado, L. F.; Catani, A. M. & Oliveira, J. F. (2004). Políticas públicas e reforma da educação 

superior no Brasil: impasses e perspectivas. Pro-posições, 15(13), 91-115. 

Dutra, N. G. R., & Santos, M. F. S. (2017) Assistência estudantil sob múltiplos olhares: a 

disputa de concepções. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, 25 (94), 148-

181. 

 

Eurístenes, P., Feres, J. & Campos, L. A. (2016). Evolução da Lei nº 12.711 nas universidades 

federais. Levantamento das políticas de ação afirmativa, Grupo de Estudos 

Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA), IESP-UERJ, 1-25. 

 

Fávero, M. L. (2006). A Universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 1968. 

Educar, 28, 17-36.  

 

Feres Júnior, J. & Daflon, V. T. (2014) Políticas da igualdade racial no ensino superior. 

Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, 5, 31-43.  

 

Feres Júnior, J.; Campos, L. A.; Daflon, V. T. & Venturini, A. C. (2018). Ação Afirmativa: 

Conceito, História e Debates. Rio de Janeiro: EDUERJ. 

 

Ferreira Júnior. A. & Bittar M. (2008) Educação e Ideologia Tecnocrática na Ditadura Militar. 

Cadernos Cedes, 28(76), 333-355. 

 

Fonaprace, Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (2012). 

Revista Comemorativa 25 anos: histórias, memórias e múltiplos olhares. Coordenação da 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – 

Andifes. Pró-Reitoria de Extensão: Universidade Federal de Uberlândia. 

Fonaprace, Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (2016). IV 

Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das 

Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras. Brasília: Andifes. 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (2006). 

Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão e a flexibilização curricular: uma visão da 

extensão. Porto Alegre: UFRGS; Brasília: MEC. 

Freitas, L. C. (2017). Ajuste Estrutural e as contrarreformas no ensino superior brasileiro. 

Universidade e Sociedade, 60, 28-41. 

 

Gazeta do Povo (2018). Programa de Bolsonaro prevê cobrança de mensalidades em 

universidades públicas. Jornal Gazeta do Povo, reportagem de 23 de outubro de 2018. 

Recuperado em 03 de novembro, 2018, 

https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/programa-de-bolsonaro-preve-cobranca-

de-mensalidades-em-universidades-publicas-7opv4rk31rasxrshapaykn44y/ 

Gisi, M. L. (2006). A educação superior no Brasil e o caráter de desigualdade do acesso e da 

permanência. Revista Diálogo Educacional, 6(17), 97-112. 

Gouveia, A. P. (2009). Acesso e Permanência nos Cursos de Graduação da UFRJ: O Centro 

de Filosofia e de Ciências Humanas. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.  



137 

 

 

 

Guarnieri, F. V. & Melo-Silva, L. L. (2010). Perspectivas de estudantes em situação de 

vestibular sobre as cotas universitárias. Psicologia & Sociedade, 22(3), 486-498. 

 

Griner, A. (2012). O argumento de inclusão enquanto política de acesso à universidade 

pública. (Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Administração, 

Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte, Natal). 

Grisa, G. D. (2015). Ações Afirmativas na UFRGS: Racismo, Excelência Acadêmica e Cultura 

do Reconhecimento. (Tese, Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre). 

 

Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa – GEMAA. (2011) “Ações 

afirmativas”. Recuperado em 18 setembro, 2017, de 

http://gemaa.iesp.uerj.br/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1&Ite

mid=217 

 

Heringer, R. & Honorato, G.S. (2014). Políticas de permanência e assistência no ensino superior 

público e o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). In: Barbosa, M. L. O. 

Ensino superior: expansão e democratização. Rio de Janeiro: 7Letras. (p. 315-350) 

 

Honorato, G. S. & Heringer, R. (2015). Acesso e sucesso no ensino superior e a pesquisa no 

curso de Pedagogia da UFRJ. In: Honorato, G. S. & Heringer, R. (Orgs). Acesso e sucesso 

no ensino superior: uma sociologia dos estudantes. Rio de Janeiro: 7Letras (p. 7-30). 

 

Honorato, G. S. (2015). Investigando “permanência” no ensino superior: um estudo sobre 

cotistas do curso de Pedagogia da UFRJ. In: Honorato, G. S. & Heringer, R. (Orgs). Acesso 

e sucesso no ensino superior: uma sociologia dos estudantes. Rio de Janeiro: 7Letras (p. 

96-132). 

 

Imperatori, T. K. (2017). A trajetória da assistência estudantil na educação superior brasileira. 

São Paulo: Serviço Social & Sociedade, 129, 285-303. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Brasil (2010). Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios de 2010. Síntese de Indicadores Sociais 2010.  

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Brasil (2014). Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios de 2014. Indicadores Sociais 2014. Recuperado em 05 de setembro, 2017, 

de https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91983.pdf 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2015). Síntese de indicadores sociais: 

uma análise das condições de vida da população brasileira. Coordenação de População e 

Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Brasil (1996). Resumo 

técnico: Censo da educação superior. Brasília, DF: Autor.  

 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Brasil (2017). Resumo 

técnico: Censo da educação superior. Brasília, DF: Autor.  

 



138 

 

 

Lei nº 1.843, de 07 de dezembro de 1939. Dispõe sobre a nacionalização do trabalho e a 

proteção ao trabalhador nacional. Diário Oficial da União.  

Lei nº 5.465, de 03 de julho de 1968. Dispõe sobre o preenchimento de vagas nos 

estabelecimentos de ensino agrícola. Diário Oficial da União.  

Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDB. Diário Oficial da União.  

Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDB. Brasília: Diário Oficial da União.  

Lei Estadual nº 3.708, de 09 de novembro de 2001. Institui Cota De Até 40% (Quarenta Por 

Cento) Para As Populações Negra E Parda No Acesso À Universidade Do Estado Do Rio 

De Janeiro E À Universidade Estadual Do Norte Fluminense, E Dá Outras Providências. 

Rio de Janeiro, 2001. Recuperado em 18 setembro, 2017, de https://gov-

rj.jusbrasil.com.br/legislacao/90840/lei-3708-01 

 

Lei nº 10.260, 12 de julho de 2001. Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do 

Ensino Superior e dar outras providências. Brasília/DF: Diário Oficial da União. 

Recuperado em 12 de julho, 2017, do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10260.htm 

 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União.  

Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Institui o Programa Universidade para Todos - 

PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino 

superior; altera a Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras providências. Brasília, 

2005. Recuperado em 18 setembro, 2018, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11096.htm 

 

Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e 

nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. 

Brasília, 2012. Recuperado em 18 setembro, 2018, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm 

 

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE2014-

2024) e dar outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara. 

Recuperado em 06 de outubro, 2018, do 

http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-

referencia.pdf   

 

Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016. Altera a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, 

para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de 

nível médio e superior das Instituições Federais de Ensino. Diário Oficial da União. 

Brasília/DF. 

Lessa, S. (2007) Cotas e o renascimento do racismo. Crítica Marxista, 1 (24), 102-105. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10260.htm


139 

 

 

Marchelli, P. S. (2007) O Sistema de Avaliação Externa dos Padrões de Qualidade da Educação 

Superior no Brasil: considerações sobre os indicadores. Estudos em Avaliação 

Educacional, 18 (37), 189-216. 

 

Maciel, C. E., Lima, E. G. S., & Gimenez, F. V. (2016) Políticas e permanência para estudantes 

na educação superior. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, 32 (3), 

759 – 781. 

 

Martins, A. C. P. (2002) Ensino Superior No Brasil: Da Descoberta Aos Dias Atuais. Acta 

Cirúrgica Brasileira, 17.  

 

Martins, C. B. (2009) A Reforma Universitária de 1968 e a Abertura para o Ensino Superior 

Privado no Brasil. Educação & Sociedade, 30 (106), 15-35. 

 

Mattos, M. B. (2007) Cotas, raça, classe e universalismo. Outubro, 16. 

 

Nicolaio, K. & Miguel, L. (2012). A democratização do ensino por meio da educação a 

distância. Revista Intersaberes, 5(9), 68-91. 

Nogueira, C. M. M., Nonato, B. F., Ribeiro, G. M. & Flontino, S. R. D. (2017) Promessas e 

Limites: o Sisu e sua implementação na Universidade Federal de Minha Gerais. Educação 

em Revista, 33, 61-91. 

 

Nunes, A. L. P. F., & Silva, M. B. C. (2011) A Extensão Universitária no Ensino Superior e a 

Sociedade. Mal-Estar e Sociedade, 7, 119-133. 

 

Oliveira, O. F., & Costa, R. D. (2015) Observatório das Políticas de Democratização de Acesso 

e Permanência na Educação Superior da UFRRJ: reflexões preliminares. Cadernos do 

GEA, 8, 7-14. 

 

Pereira, O. A. V. (2015). Desigualdades de Oportunidades Educacionais no Brasil: o caso do 

Ensino Superior. (Dissertação de mestrado, Programa de Pós-graduação em Ciências 

Sociais, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG). 

 

Pivetta, H. M. F.; Backes, D. S.; Carpes, A.; Battistel, A. L. H. T. & Marchiori, M. (2010). 

Ensino, pesquisa e extensão universitária: em busca de uma integração efetiva. Linhas 

Críticas,16 (31), 377-390.  

 

Pires, R. C. M. (2002). A contribuição da iniciação científica na formação do aluno de 

graduação numa universidade estadual. (Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-

Graduação em Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador). 

 

Portal do G1 (2018). Bolsonaro diz que política de cotas é 'equivocada' e que política de 

combate ao preconceito é 'coitadismo'. Reportagem do G1, de 24 de outubro de 2018. 

Recuperado em 08 de novembro, 2018, 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/24/bolsonaro-diz-ser-

contra-cotas-e-que-politica-de-combate-ao-preconceito-e-coitadismo.ghtml 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/24/bolsonaro-diz-ser-contra-cotas-e-que-politica-de-combate-ao-preconceito-e-coitadismo.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/24/bolsonaro-diz-ser-contra-cotas-e-que-politica-de-combate-ao-preconceito-e-coitadismo.ghtml


140 

 

 

Portaria 021, de 05 de novembro de 2012. Dispõe sobre o Sistema de Seleção Unificada – SiSU. 

Diário Oficial da União. Brasília/DF. 

Portaria nº 18, de 11 de outubro de 2012. Dispõe sobre a implementação das reservas de vagas 

em instituições federais de ensino de que tratam a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, 

e o Decreto no 7.824, de 11 de outubro de 2012. Diário Oficial da União: Brasília/DF. 

Portaria 807, de 18 de junho de 2010. Institui o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 

como procedimento de avaliação. Diário Oficial da União. Brasília/DF. 

Prestes, E. M. T., Jezine, E., & Scocuglia, A. C. (2012). Democratização do Ensino Superior 

Brasileiro: O caso da Universidade Federal da Paraíba. Revista Lusófona de Educação, 21, 

199-218. 

 

Resolução nº 169/2008-CONSEPE/UFRN, de 02 de dezembro de 2008. Dispõe sobre a 

instituição do programa de bolsas de Assistência Estudantil e regulamenta os 

procedimentos de concessão, acompanhamento e avaliação do impacto destas no 

desempenho acadêmico dos alunos beneficiários. Reitoria: Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

 

Resolução nº 177/2013-CONSEPE/UFRN, de 12 de novembro de 2013. Cria o argumento de 

inclusão regional, para estimular o acesso à Universidade dos estudantes que residem no 

entorno dos locais de oferta dos cursos da UFRN no interior. Reitoria: Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

Resolução nº. 510 de 07 de abril de 2016. Dispõe sobre normas aplicáveis a pesquisas em 

Ciências Humanas e Sociais. Brasília: Quinquagésima Nona Reunião Extraordinária do 

Conselho Nacional de Saúde.  

 

Rocha, R. H.; Menezes Filho, N.; Oliveira, A. P. & Komatzu, B. K. (2017). A relação entre o 

ensino superior público e privado e a renda e emprego nos municípios brasileiros. 

Pesquisa e Planejamento Econômico, 47(3), 39-69. 

Rodrigues, M. (2019). MEC lança 'Future-se', programa para aumentar verba privada no 

orçamento das federais. Portal G1/Educação. Reportagem de 17 de julho de 2019. 

Recuperado em 03 de agosto, 2019,  

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/07/17/mec-lanca-future-se-para-aumentar-

verba-privada-no-orcamento-das-federais.ghtml 

Rosa, C. M., & Gonçalves, A. M. (2015). A Política De Cotas Na UFG: Desvelando o Perfil 

Dos Estudantes Cotistas. Revista NUPEM, 7.  

 

Rosa, C. M. & Ribeiro R. (2018) Acesso, Retenção e Evasão: os contornos da exclusão na 

Universidade Federal de Goiás. Cadernos de Pesquisa, 25 (3), 185-203. 

 

Saldaña, P. (2019). Ministro da Educação defende fortalecimento de ensino superior 

particular. Folha de São Paulo, reportagem de 06 de junho de 2019. Recuperado em 08 

de julho, 2019, https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/ministro-da-educacao-

defende-fortalecimento-de-ensino-superior-particular.shtml 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/07/17/mec-lanca-future-se-para-aumentar-verba-privada-no-orcamento-das-federais.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/07/17/mec-lanca-future-se-para-aumentar-verba-privada-no-orcamento-das-federais.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/ministro-da-educacao-defende-fortalecimento-de-ensino-superior-particular.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/ministro-da-educacao-defende-fortalecimento-de-ensino-superior-particular.shtml


141 

 

 

Sampaio, H. (2014). Setor privado de ensino superior no Brasil: crescimento, mercado e Estado 

entre dois séculos. In M. L. O. Barbosa (Org.). Ensino superior: expansão e 

democratização (Cap.4, pp.103-128). Rio de Janeiro: 7Letras. 

 

Santos, M. R. S. (2016) Dinâmicas de crescimento do setor privado de educação superior na 

atualidade. In: Chaves, V. L. J.; Maués, O. C. & Hage, S. M. (Orgs.). Expansão Privado-

Mercantil da Educação Superior no Brasil. São Paulo: Mercado de Letras. (p. 79-110) 

 

Santos, E. F., Scopinho, R. A. (2016). Desigualdades Raciais, Mérito e Excelência Acadêmica: 

Representações Sociais em Disputa. Psicologia: Ciência e Profissão, 36(2), 267-279. 

 

Saviani, D. (2010) Expansão Do Ensino Superior No Brasil: Mudanças e Continuidades. 

Poiesis Pedagógica, 8 (2), 4 – 17. 

 

Scremin, G., & Aimi, D. S. (2008) Qualidade na Educação Superior: Conceitos e Visões. 

Políticas Educativas, 2 (1), 91-103. 

 

Sguissardi, V. (2014). Estudo Diagnóstico da Política de Expansão da (e Acesso à) Educação 

Superior no Brasil – 2002-2012. Brasília: Edital nº 051/2014 da SESU. Projeto de 

Organismo Internacional – OEI; Projeto OEI/BRA/10/002.  

 

Sguissardi, V. (2016) Educação Superior no Brasil – Refém do mercado ou quando a face 

privado-mercantil se sobrepõe a face pública do Estado. In V. L. J, Chaves, O. C Maués, 

& S. M. Hage (Orgs.). Expansão Privado-Mercantil da Educação Superior no Brasil (Cap. 

1, pp. 17-56). São Paulo: Mercado de Letras.  

 

Silva, U. L. D. (2015). O Desempenho e as Cotas: O caso da UFSC. (Dissertação de mestrado, 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis). 

 

Silva, R. A. A. (2016). Quem tem medo do cotista? Análise do rendimento de estudantes 

cotistas nos anos iniciais de graduação da Universidade Federal de Uberlândia. 

(Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, Universidade 

Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG).  

 

Soares, R. C. (2017) Extensão Universitária no Brasil e na UFRRJ: quando e como essas 

histórias se entrelaçam. (Dissertação de mestrado, Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro). 

 

Sobrinho, C. A. C., & Hanashiro, D. M. M. (2015). Lei de Cotas nas Federais: Implicações 

Educacionais e Organizacionais. Revista Eletrônica da UNIVAR, 13, 153-164. 

 

Travitzka, R. & Raimundo, R. L. G. (2012) Alunos cotistas e atividades extracurriculares: 

análise do Censo da Educação Superior 2009. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 

93 (233), 77-95. 

 

Tinto, V. (1993). Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition. 

Chicago: University of Chicago Press. 



142 

 

 

Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (2004). Relatório 

Conciso: O imperativo da qualidade/Educação para todos. França: UNESCO. 

 

Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (2010). Educação: 

um tesouro a descobrir, relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o Séc. XXI. Brasília: UNESCO. 

 

Vasconcelos, N. B. (2010). Programa nacional de assistência estudantil: uma análise da 

evolução da assistência estudantil ao longo da história da educação superior no Brasil. 

Ensino Em-Revista, 17 (2), 599-616. 

 

Velloso, J. (2009). Cotistas e não-cotistas: rendimento de alunos da Universidade de Brasília. 

Cadernos de Pesquisa, 39(137), 621-644. 

Vidigal, R. L. B. P. (2016). Opinião Pública Sobre Ações Afirmativas: Efeitos Do Afeto Racial, 

Estratificação Social, Predisposições Políticas E Conhecimento Político Na Visão Dos 

Brancos. Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil. 

 

 
 

 


