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ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E POLÍTICAS AFIRMATIVAS: Estudo da política 

de cotas nas Universidades públicas do estado da Bahia 

 

RESUMO 

 

Um dos grandes desafios da universidade atualmente é conseguir sintonizar-se com os 

desafios que surgem a partir das novas demandas por educação superior. Tendo em vista esse 

horizonte, o presente estudo analisou o acesso às universidades públicas do estado da Bahia 

no contexto das ações afirmativas. O estudo conceitual possibilitou a realização da revisão de 

literatura como forma de subsidiar a compreensão e interpretação da expansão do ensino 

superior e a implantação de políticas de ações afirmativa, tendo como objeto de estudo as 

universidades públicas do estado da Bahia: Universidade Federal da Bahia – UFBA, 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB, Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, Universidade do Sudoeste da 

Bahia – UESB e Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. Para tanto, no primeiro 

momento, analisou-se a oferta de vagas e o perfil dos alunos das universidades públicas do 

estado. Em suma, verifica-se o aumento da criação de novos cursos no estado e 

consequentemente o aumento da quantidade de alunos ingressantes que tiveram acesso ao 

ensino superior. A expansão do ensino superior no período de 2003 a 2013 aconteceu nos 

níveis federal, estadual e privado; com a maior concentração na quantidade de alunos 

ingressantes, matriculas e concluintes na região metropolitana de Salvador; e em 2012 os 

alunos do sexo feminino representavam 60,8% do total de estudantes das Instituições de 

Ensino Superior Públicas da Bahia. Em seguida, na análise centrada na UESC, identifica-se o 

impacto da adoção do Sistema de Seleção Unificada - SISU no processo seletivo desta 

instituição. A mudança, na forma de seleção, ocasionou a elevação na concorrência anual para 

16,8 candidatos por vaga em 2012. No ano de 2013, a seleção dos cursos de graduação foi 

exclusivamente pelo SISU e concorrência média anual da universidade atingiu 25,5 

candidatos por vaga. Ao caracterizar o perfil socioeconômico dos candidatos do primeiro 

processo seletivo com as reservas de vagas, as mulheres representaram 57% dos candidatos 

que efetuaram a prova de seleção, já os homens foram a maioria dos classificados neste 

processo seletivo dos cursos de graduação, com 51,3%. Sendo que 34% dos alunos em 2008 

ingressaram com o benefício das cotas, e destes, 56% concluíram o curso; por outro lado 

aqueles que ingressaram pelo processo universal, 50% concluíram o curso. Os alunos cotistas 

da UESC são em sua maioria de cidades próximas a sede da universidade. Conclui-se que a 

política de ações afirmativas mostra-se como relevante instrumento para reverter a atual 

situação de exclusão dos indivíduos da educação superior. 

 

Palavras-chaves: Reserva de vaga. Instituições de Ensino Superior. Ações afirmativas 

Processo seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIGHER EDUCATION ACCESS AND AFFIRMATIVE POLICIES: A study on seat 

reservation policies in Bahia state public universities. 

 

ABSTRACT 

 

One of the greatest challenges faced by higher education institutions is to comply with 

the increasing demand for openings and the difficulties that come with such demand. With 

that in perspective, the current study offers an analysis on higher education access in Bahia 

state universities regarding affirmative actions. This conceptual study allows a literature 

revision to subside a deeper understanding of this expansion process in higher education 

openings and the implement of affirmative policies. The focus are the Bahia State public 

universities: Bahia Federal University – UFBA, Recôncavo da Bahia Federal University – 

UFRB, Bahia State University – UNEB, Feira de Santana State University – UEFS, Sudoeste 

da Bahia University – UESB e Santa Cruz State University – UESC. At first, there was an 

analysis of both selection process for new students as well as the student profile of the 

universities mentioned. Overall, results indicate an increase in the total number of courses 

offered and the consequent increase in the number of students able to reach university. The 

expansion noted in higher education from 2003 to 2013 took place on all levels: Federal, State 

and private institutions. The main expansion occurred in the Salvador metropolitan area and 

in 2012, female students represented 60.8% of the total students in the state of Bahia public 

universities system. Later on, UESC becomes the focal point of the analysis and the adoption 

of the SISU (Unified Selection System). This change in the selection policy caused in increase 

in competition for openings to 16.8 students per seat in 2012. In 2013, the selection process 

was fully migrated to the SISU platform and the student/seat ratio raised to 25.5. From the 

candidates applying through the quota system (57%) were female whereas men had the higher 

approval rate (51.3%). Of the 34% of students who entered university through seat reservation 

process in 2008, 56% concluded university; on the other hand, out of the students who entered 

through universal selection, 50% concluded their courses. The students from UESC attending 

through seat reservation selection are mostly from cities nearby the university campus. 

Overall, the affirmative action policies have been of great impact when it comes to facing the 

higher education exclusion problem. 

 

Keywords: Seat reservation. Higher Education Institutions. Affirmative Action Process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

1 – Mapa da divisão da Bahia por território de identidade ....................................................... 56 

2 – Estrutura do Sistema Educativo Brasileiro. ........................................................................ 63 

3 – Organização acadêmica da educação superior no Brasil. ................................................... 64 

4 – Evolução do número de candidatos inscritos por vestibular e por outros processos 

seletivos na Bahia, por dependência administrativa, de 2003 a 2013. ..................................... 66 

5 – Evolução do número de vagas oferecidas dos cursos de graduação presencial na Bahia, 

por dependência administrativa, de 2003 a 2013. .................................................................... 67 

6 – Evolução do número de matrícula nos cursos de graduação presenciais na Bahia, por 

dependência administrativa, de 2003 a 2013. ........................................................................... 68 

7 – Evolução do número de cursos presenciais na Bahia, por dependência administrativa, de 

2003 a 2013. ............................................................................................................................. 69 

8 – Concorrência média anual dos processos seletivos para acesso aos cursos de graduação da 

UESC de 2008 a 2013. ............................................................................................................. 85 

9 – Concorrência média anual dos processos seletivos para acesso aos cursos de graduação da 

UESC, conforme o semestre de ingresso, 2008 a 2013. ........................................................... 85 

10 – Concorrência média anual dos processos seletivos para acesso aos cursos de graduação 

da UESC, conforme o turno, 2008 a 2013. ............................................................................... 86 

11 - Concorrência dos processos seletivos para acesso aos cursos de graduação da UESC, 

conforme modalidade processo universal, no período de 2008 a 2013. ................................... 89 

12 - Concorrência dos processos seletivos para acesso aos cursos de graduação da UESC, 

conforme modalidade processo universal, no período de 2008 a 2013. ................................... 90 

13 – Comparação da concorrência dos cursos de graduação da UESC, segundo forma de 

ingresso no ano de 2008. .......................................................................................................... 92 

14 – Comparação da concorrência dos cursos de graduação da UESC segundo forma de 

ingresso no ano de 2009. .......................................................................................................... 93 

15 – Comparação da concorrência dos cursos de graduação da UESC segundo forma de 

ingresso no ano de 2010. .......................................................................................................... 94 

16 – Comparação da concorrência dos cursos de graduação da UESC segundo forma de 

ingresso no ano de 2011. .......................................................................................................... 95 

17 – Comparação da concorrência dos cursos de graduação da UESC segundo forma de 

ingresso no ano de 2012. .......................................................................................................... 96 

18 - Comparação da concorrência dos cursos de graduação da UESC segundo forma de 

ingresso no ano de 2013. .......................................................................................................... 97 

19 – Distribuição espacial dos candidatos do estado da Bahia no processo seletivo para 

ingressar nos cursos de graduação presenciais da UESC, conforme opção de reserva de vagas, 

em 2008. ................................................................................................................................. 111 

20 – Distribuição espacial dos ingressantes do estado da Bahia nos cursos de graduação 

presenciais da UESC, conforme opção de reserva de vagas do processo seletivo de 2008. .. 112 

21 – Distribuição espacial dos estudantes “concluintes” e “não concluintes” do estado da 

Bahia nos cursos de graduação presenciais da UESC, ingressantes no processo seletivo de 

2008. ....................................................................................................................................... 112 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Evolução da quantidade de curso de graduação nas Instituições de Ensino Superior 

Pública da Bahia, no período de 2010 a 2013 .......................................................................... 71 

Tabela 2 – Evolução do número de cursos de graduação nas Instituições de Ensino Superior 

Pública da Bahia, conforme a classificação geral da OCDE, no período de 2010 a 2013 ....... 72 

Tabela 3 – Evolução do número curso de graduação das Instituições de Ensino Superior 

Públicas da Bahia, segundo grau acadêmico, no período de 2010 a 2013 ............................... 73 

Tabela 4 – Evolução do número de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior 

da Bahia, segundo território de identidade, no período de 2011 a 2013 .................................. 74 

Tabela 5 – Evolução do número de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior 

Públicas da Bahia, segundo território de identidade, no período de 2011 a 2013 .................... 75 

Tabela 6 – Distribuição percentual das matrículas, concluintes e ingressantes nas Instituições 

de Ensino Superior Públicas da Bahia, segundo território de identidade, no período de 2011 a 

2013 .......................................................................................................................................... 77 

Tabela 7 – Evolução porcentual do número de alunos da graduação nas Instituições de Ensino 

Superior Pública da Bahia, segundo o sexo, no período de 2010 a 2012 ................................. 78 

Tabela 8 – Evolução percentual do número de alunos da graduação, ingressantes por reservas 

de vagas, nas Instituições de Ensino Superior Pública da Bahia, no período de 2010 a 2012 . 79 

Tabela 9 – Evolução do número de alunos de graduação nas Instituições de Ensino Superior 

Pública da Bahia, segundo a cor e raça dos alunos dos cursos presenciais, no período de 2010 

a 2012 ....................................................................................................................................... 80 

Tabela 10 – Evolução da quantidade de alunos beneficiados com “apoio social” (auxílio 

financeiro) nas Instituições de Ensino Superior Pública da Bahia, no período de 2010 a 2012

 .................................................................................................................................................. 81 

Tabela 11 – Concorrência média anual (candidato por vaga) dos processos seletivos para 

acesso aos cursos de graduação da UESC, conforme o curso, 2008 a 2013 ............................ 87 

Tabela 12 – Número de bolsas institucionais de permanência para estudantes de graduação, 

UESC, no período de 2008 a 2013 ......................................................................................... 100 

Tabela 13 – Distribuição por sexo dos candidatos que participaram do processo seletivo 

(vestibular) da Universidade Estadual de Santa Cruz em 2008, conforme forma de seleção 

(Processo Universal e Cota) ................................................................................................... 101 

Tabela 14 – Distribuição por tipo da prova de línguas dos candidatos que participaram do 

processo seletivo (vestibular) da Universidade Estadual de Santa Cruz em 2008 ................. 102 

Tabela 15 – Teste qui quadrado para os candidatos participantes do primeiro vestibular com 

cotas da Universidade Estadual de Santa Cruz, considerando as variáveis do grupo 

“Identificação” do questionário socioeconômico, conforme sexo e sistema de seleção, em 

2008 ........................................................................................................................................ 103 

Tabela 16 – Teste qui quadrado para os candidatos participantes do primeiro vestibular com 

cotas da Universidade Estadual de Santa Cruz, considerando as variáveis do grupo 

“Informações escolares” do questionário socioeconômico, conforme sexo e sistema de 

seleção, em 2008..................................................................................................................... 104 

Tabela 17 – Teste qui quadrado para os candidatos participantes do primeiro vestibular com 

cotas da Universidade Estadual de Santa Cruz, considerando as variáveis do grupo 

“Informações Socioculturais” do questionário socioeconômico, conforme sexo e sistema de 

seleção, em 2008..................................................................................................................... 106 



Tabela 18 – Teste qui quadrado para os candidatos participantes do primeiro vestibular com 

cotas da Universidade Estadual de Santa Cruz, considerando as variáveis do grupo 

“Informações Econômicas” do questionário socioeconômico, conforme sexo e sistema de 

seleção, em 2008..................................................................................................................... 107 

Tabela 19 – Evolução porcentual dos beneficiados com as ações afirmativas na Universidade 

Estadual de Santa Cruz no processo seletivo de 2008, conforme o estado de origem do 

candidato. ................................................................................................................................ 109 

Tabela 20 – Evolução porcentual dos beneficiados com as ações afirmativas na Universidade 

Estadual de Santa Cruz no processo seletivo de 2008, conforme a cidade de origem do 

candidato. ................................................................................................................................ 109 

Tabela 21 – Taxa de conclusão dos alunos ingressantes no ano de 2008 na UESC, segundo a 

cidade de origem dos candidatos, no ano de 2014 ................................................................. 113 

Tabela 22 – Distribuição do número de alunos ingressantes e taxa de conclusão conforme o 

curso de graduação da UESC, segundo a forma de ingresso no ano de 2008 ........................ 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADRO 

 

1 – Instituições públicas de ensino superior do estado Bahia em 2014 .................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

ASSEST Assessoria Estudantil 

CONSEPE Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

CAIXA Caixa Econômica Federal 

CONSU Conselho Universitário 

COPEVE Comissão Permanente do Vestibular 

ENADE Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

ENEM  Exame Nacional do Ensino Médio 

EUA  Estados Unidos 

FEBRABAN Federação Brasileira de Bancos 

FHC  Fernando Henrique Cardoso 

GESEOR Gerência de Seleção e Orientação 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IES  Instituições de Ensino Superior 

INEP  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDB  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

MEC  Ministério da Educação 

OCDE  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

ONU  Organização das Nações Unidas  

PDE  Plano de Desenvolvimento da Educação 

PROUNI Programa Universidade para Todos 

REUNI Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

SEI  Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

SISU  Sistema de Seleção Unificada 

UB  Universidade Brasil 

UC  Universidade da Califórnia 

UDF  Universidade do Distrito Federal 

UEFS  Estadual de Feira de Santana  

UERJ  Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

UESB  Universidade do Sudoeste da Bahia 

UESC  Universidade Estadual de Santa Cruz 

UFBA  Universidade Federal da Bahia 

UFMG  Universidade Federal de Minas gerais 

UFPE  Universidade Federal do Pernambuco 

UFRB  Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

UFRJ  Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UnB  Universidade de Brasília 

UNE  União Nacional dos Estudantes 

UNEB  Universidade do Estado da Bahia 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

Unicamp Universidade Estadual de Campinas 

USP  Universidade de São Paulo 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

RESUMO ................................................................................................................................... 7 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 8 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 15 

2 EXPANSÃO DA UNIVERSIDADE .................................................................................. 21 

2.1 Origem, Evolução e Chegada da Universidade ao Brasil ............................................. 21 

2.2 A Universidade no Brasil dos anos 1930 aos anos 1960 ................................................ 25 

2.3 Reforma da Educação Superior do Brasil:  Década de 1960 ........................................ 29 

2.4 Ensino superior no Brasil nos anos 1990 ........................................................................ 32 

2.5 Expansão do ensino superior com o Reuni e ProUni .................................................... 34 

3 POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS ...................................................................... 37 

3.1 Aspectos conceituais do termo ações afirmativas .......................................................... 40 

3.2 Experiências internacionais ............................................................................................. 43 

3.3 Políticas de ações afirmativas no ensino superior brasileiro ........................................ 46 

3.4 Instituição da reservas de vagas nas universidades da Bahia ...................................... 50 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ..................................................................... 54 

5 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO 

ESTADO DA BAHIA ............................................................................................................. 58 

5.1 Interiorizações do ensino superior da Bahia .................................................................. 58 

5.2 Acesso ao ensino superior público na Bahia .................................................................. 61 

5.3 Distribuição espacial da oferta do ensino superior público na Bahia .......................... 70 

5.4 Perfil dos alunos das IES pública da Bahia .................................................................... 78 

6 AÇÕES AFIRMATIVAS NO ENSINO SUPERIOR: Os primeiros beneficiados na 

Universidade Estadual de Santa Cruz .................................................................................. 83 

6.1 Demanda por curso da UESC ......................................................................................... 83 

6.2 Estratégias da Universidade Estadual de Santa Cruz ................................................... 98 

6.3 Perfil dos primeiros alunos beneficiados pelas ações afirmativas da UESC ............. 101 

6.4 Distribuição espacial dos alunos da UESC ................................................................... 108 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 116 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 118 

ANEXOS ............................................................................................................................... 126 

APÊNDICES ......................................................................................................................... 132 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o final do século XX intensificou-se no Brasil um novo processo de expansão 

da educação superior possibilitando o acesso de estudantes negros e da classe trabalhadora. 

No início do século XXI algumas Universidades passaram a institucionalizar as ações 

afirmativas1 no ensino superior destinando parte das vagas para alunos vindos de escolas 

públicas, que por razões ligadas a etnia ou classe social não tinham oportunidade de ingressar 

na educação terciária. As cotas são exemplos de políticas de ações afirmativas por parte do 

Estado que visa aumentar o número de estudantes oriundos de classes historicamente 

excluídas nos assentos universitários (SOUZA; BRANDALISE, 2011). 

A crescente busca por educação tem como uma das causas a acentuada expansão 

demográfica e o processo de urbanização do país marcada pela deterioração das relações de 

produção no setor primário com o deslocamento da população da zona rural para os centros 

urbanos. Assim, Anhaia (2013, p. 119) afirma que “o aumento da demanda por educação é 

fruto de mudanças na estrutura social do país”. 

A demanda por ensino superior sofreu diversas mudanças que se materializaram 

efetivamente no aumento do número de vagas. Carvalho (2007) mostra que são diversos os 

fatores que contribuíram para que a demanda reprimida por educação superior se 

manifestasse, destacando como peculiar de um país em desenvolvimento, a defasagem entre 

os que concluíram o ensino médio e os que pleiteiam uma vaga na graduação.  

Nesse contexto de procura por mais educação, nas instituições de ensino superior 

ocorreram mudanças que envolvem processos contraditórios em que interesses do sistema 

econômico orientado pelas ideias neoliberais e as orientações de instituições financeiras 

internacionais se entrecruzam aos interesses políticos governamentais na tentativa de 

aumentar o grau de escolarização da população com as pressões sociais por mais educação, 

informação, conhecimento e democratização ao ensino (PRESTES; JEZINE; SCOCUGLIA, 

                                                           
1 As ações afirmativas definem-se como um conjunto medidas especiais e temporárias, tomadas pelo Estado e/ou 

pela iniciativa privada com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo 

oportunidades e tratamento similar, e ainda a compensação pelas perdas resultantes de discriminação e 

marginalização, derivadas de causas raciais, étnicas, religiosas, de gênero e outras. 
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2012). A conjunção dos diversos interesses converge para uma única meta, a ampliação da 

escolaridade da população, porém transforma o ensino superior em um campo de disputas de 

espaços sintetizada nas seguintes forças propulsoras: 

 

As exigências da produção e do mercado e as exigências políticas e sociais pelo 

direito a educação e por possibilitar aos indivíduos condições de convívio em um 

mundo em constantes mutações. Neste jogo de aproximações e distanciamentos 

envolvendo interesses sociais, políticos e econômicos, o Estado aproveita e fortalece 

as suas estatísticas educacionais e o seu modelo de desenvolvimento (PRESTES; 

JEZINE; SCOCUGLIA, 2012, p. 214). 

  

A democratização do Ensino Superior continua a ser um desafio político, social e 

educacional. Percebe-se, a cada dia, a necessidade de oferecer maior oportunidade de acesso e 

garantir que os indivíduos concluam os estudos da educação superior. Nesse sentido, Silva 

(2012) argumenta que a educação superior no Brasil está dentro de um plano nacional de 

expansão que visam aumentar o número de vagas, desenvolvimento de políticas de 

permanência estudantil na educação superior e melhoria na qualidade das universidades 

públicas. 

No entanto, as universidades exercem papel fundamental na democratização e inclusão 

de pessoas no processo de desenvolvimento com democracia, no momento em que qualifica 

indivíduos capazes de compreenderem e participarem dos desafios do desenvolvimento 

econômico, assim como valores relacionados com a dignidade e sobrevivência humana. Para 

Prestes; Jezine e Scocuglia (2012) na democratização do ensino superior é reconhecida a 

exigência das ações políticas, econômicas e sociais, que são capazes de transpor barreiras na 

sociedade brasileira que há poucos anos atrás pareciam intransponíveis. 

Segundo Anhaia (2013), no Brasil, organismos como a Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) tiveram papeis impulsionadores nas discussões dos direitos fundamentais dos 

indivíduos e na atuação como órgãos de pressão ao governo nacional, com a promoção de 

eventos e elaboração de documentos, a partir de diversos atores, que atuam na luta pela 

democratização da educação superior de qualidade. Tais órgãos compreendem a educação 

como instrumento promotor da liberdade e bom funcionamento e o desenvolvimento da 

sociedade. 

As pressões sociais no Brasil impulsionaram a estruturação de políticas para ampliar o 

acesso das populações aos serviços a que têm direito. Com o respaldo dos movimentos sociais 

Anhaia (2013) afirma que “as políticas de caráter universalista do Estado brasileiro não 
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acabaram com os efeitos da marginalização e subordinação de grupos específicos, 

acontecimento de ordem política nacional propiciaram o debate sobre ações afirmativas”, 

assim como a reabertura da política que permitiu a intensificação dos movimentos sociais. 

Moehlecke (2002) observou que os alunos que veem das escolas públicas 

frequentemente não ingressam no ensino superior, por pertencerem historicamente a grupos 

excluídos dos assentos das universidades. Com isso, na tentativa de contornar o problema, são 

aplicadas as políticas de ação afirmativas, também denominadas de políticas de cota, reserva 

de vaga e ação compensatória. Sendo ainda, considerado como um tema novo na agenda 

pública brasileira antes de assumir uma posição favorável ou contrária é importante conhecer 

e entender o que são as políticas de ações afirmativas e os possíveis impactos que a sociedade 

sofrerá principalmente no longo prazo. 

A entrada na agenda política das ações afirmativas no Brasil deve-se a três aspectos, 

conforme Anhaia (2013, p. 178): “(a) iniciativa presidencial no ano de 2000; (b) à atuação de 

movimentos sociais e (c) aos eventos internacionais como a Conferência de Durban no ano de 

2001”. Destaca-se deste último, que o Brasil assinou a Declaração e Plano de Ação dela 

resultante. Assim influenciado por debates e eventos nacionais e internacionais referentes à 

importância da educação, ocorreram alterações no plano nacional de educação desenvolvido 

pelo governo federal (ANHAIA, 2013). 

Nesse sentindo, Munanga (2001) afirma que no Brasil, durantes muitos anos os 

movimentos sociais e negros lutaram para ter a confissão da voz oficial do país que esta é uma 

sociedade racista. No que se refere às propostas da voz oficial do país em benefício da 

população negra pode ser visto no texto do Relatório do Comitê Nacional para a Preparação 

da Participação Brasileira na III Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada em Durban, África do 

Sul, de 31 de agosto a 7 de setembro de 2001. 

As políticas afirmativas no ensino superior alcançaram maior visibilidade no Brasil 

com a instituição do sistema de cotas nas universidades públicas. Destacam-se a Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro que no processo seletivo de 2002/2003 estabeleceu 50% das vagas 

para alunos oriundos de escolas pública, negros e pardos (ANHAIA, 2013) e na Universidade 

do Estado da Bahia em 2002, após a aprovação pelo Conselho Universitário, passou a reservar 

vagas dos processos seletivos para os estudantes negros de escolas públicas. No âmbito 

federal a Universidade de Brasília realizou em 2004 seu primeiro processo seletivo com cotas 

para negros. 
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Assim, as políticas afirmativas nas Instituições públicas de Ensino Superior, vêm se 

destacando como políticas públicas de inclusão social das mais relevantes na história recente 

do país, tornando-se importante, também, em outros setores da sociedade como setor 

produtivo e administrativo das diferentes esferas governamentais. 

O conhecimento da aplicação de políticas públicas bem como a avaliação dos seus 

resultados é imprescindível para o desenvolvimento, adaptação de formas, instrumentos de 

ações e funções de planejamento de gestão governamentais. Desta forma, estudos e programas 

de avaliação e acompanhamento das políticas afirmativas nas Universidades públicas vem 

sendo desenvolvidas com vista a direcionar ou redefinir ajustes que se façam necessários para 

garantir a redução das desigualdades e democratizar o acesso ao Ensino Superior. Nesse 

contexto, busca-se investigar no âmbito das Universidade públicas do Estado da Bahia a 

política de reserva de vaga, quanto a ampliação do acesso ao ensino superior. 

Quando se trata de democratização do acesso na educação superior a partir da reserva 

de vaga para segmentos sociais historicamente excluídos, destaca-se a Universidade do 

Estado da Bahia – UNEB que em 2002 aprovou no Conselho Universitário a reserva de 40% 

das vagas, no processo seletivo, para os estudantes de escolas públicas, ato que causou, nas 

universidades brasileiras, intenso debate de caráter político e filosófico quanto à pertinência 

de tais políticas (SILVA, 2010). Porém, desde então, as outras universidades seguiram o 

mesmo caminho com a implantação das cotas. 

Na Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC a implantação de reservas de vagas 

nos cursos de graduação ocorreu a partir do processo seletivo de 2008, após um longo 

processo de discussão com representantes de movimentos sociais da região de inserção da 

Instituição, ao longo do ano de 2006, culminando com a aprovação pelo conselho de ensino, 

pesquisa e Extensão – CONSEPE, em 20/12/2006 e adequação dos procedimentos de seleção, 

ao longo de 2007. 

Nas determinações normativas, estabeleceram-se a reserva de 50% das vagas de 

graduação da universidade para estudantes provenientes de escola pública e 75% destes de 

etnias negra, além de duas vagas para os de etnia indígena. Assim, privilegiam-se cotas 

sociais, acrescentando-se a estas, as cotas raciais. 

Na Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS a implantação de reserva de 

vagas se deu através da Resolução CONSU nº 034/06, na Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia através da Resolução CONSEPE nº 37/2008 e nas Universidade Federal da Bahia – 

UFBA e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB desde 2005 adotam a seleção 

de estudantes a partir das cotas sociais e raciais. Essas instituições federais de ensino superior 
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desde 2012 passaram a destinar no mínimo de 50% do total de vagas da graduação, por curso 

e turno para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública. 

A homologação dessas políticas de ações afirmativas tem como interesse principal, dar 

a oportunidade aos grupos socialmente desfavorecidos a ter acesso à educação superior, 

levando em consideração nos processos seletivos as condições sociais e econômicas, para 

garantir a eficácia de tal mecanismo de expansão da educação.  

Em função dessas medidas, a Universidade vem passando por novos desafios com a 

institucionalização das cotas, além de desempenhar o papel do ensino, das pesquisas 

científicas e da disseminação dos conhecimentos através da extensão. Surge assim, após a 

entrada de alunos com baixo poder aquisitivo a necessidade de desenvolver instrumentos que 

sejam capazes de manter esse público até a conclusão do curso. Para que esses objetivos 

sejam alcançados conforme Reis (2007) são necessários programas e projetos que garantam a 

permanência dos jovens vindos de classes de renda baixas e que estudantes de escolas 

públicas possam permanecer na universidade até a conclusão do curso. 

 Nesse contexto de transformação, Midlej (2004) alerta para a necessidade de entender 

as funções das Universidades e a realidade que está inserida. Salienta ainda, para o 

entendimento do compromisso da Universidade com o seu meio, assim como da 

universalidade do conhecimento. 

 A universidade é responsável em atender a demanda por ensino superior e formação 

profissional dos indivíduos na contemporaneidade. Além do mais, tem o poder transformador 

das estruturas sociais e econômicas do local onde está inserida. Assim, na busca do 

entendimento das transformações sociais, mais especificamente aquele que se trata das 

mudanças na educação superior, buscou-se entender as ações que são desenvolvidas para 

promover a expansão das universidades do estado da Bahia 

O objetivo principal deste trabalho consiste em analisar o acesso às universidades 

públicas do estado da Bahia no contexto das ações afirmativas. Os objetivos específicos têm 

por finalidade: a) Mapear a oferta de vagas de ensino superior das universidades públicas do 

estado da Bahia; b) Discutir o perfil dos alunos das universidades públicas do estado da Bahia 

com a implantação do sistema de reserva de vagas; c) Identificar o impacto das reservas de 

vagas na estrutura da demanda dos cursos de graduação da UESC; d) Identificar as principais 

características do perfil socioeconômico dos candidatos do primeiro processo seletivo com 

reservas de vagas da UESC. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para reflexões acerca de temas sobre 

desigualdade sociais e raciais no âmbito da formação social e econômica do país, com foco 
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em classes historicamente excluídas do processo educacional, como da democratização do 

acesso do ensino superior. Sabe-se que, embora se observe extensa discussão em diversas 

formas não acadêmicas, dada a complexidade da temática faz-se necessário sua ampla e 

exaustiva discussão acadêmica, entendendo que trata de assunto relevante e atual que se 

traduz em mudanças substantivas na educação superior. 
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2 EXPANSÃO DA UNIVERSIDADE 

  

Neste capítulo apresentam-se uma breve discussão histórica sobre a emergência da 

instituição universitária e as implicações sociais e políticas que envolveram sua implantação 

no Brasil, bem como as complexas relações e os movimentos que delinearam sua expansão e 

atual configuração no país. 

   

2.1 Origem, Evolução e Chegada da Universidade ao Brasil 

 

O desenvolvimento das instituições de ensino superior como ambiente de elaboração, 

organização e difusão do saber humano, relacionado ao processo educativo, ocorreu em 

determinado momento da história quando as transformações sociais passaram a exigir espaços 

para as classes sociais dominantes (escravista e feudal) desenvolverem suas atividades 

intelectuais e físicas (MIDLEJ, 2004). 

Os primeiros relatos da origem da universidade datam da Idade Média, mais 

exatamente no século XII, e abarcava todos os saberes desde Teologia, Direito romano e 

canônico, Artes e Medicina. Composta por professores (Paris) e alunos (Bolonha) sob a 

proteção da Igreja Romana essa estrutura se disseminou por toda a Europa (LOPES, 2012). O 

modelo tradicional de universidade durou até o século XVI perdendo a hegemonia decorrente 

do modelo renascentista que influenciava e era influenciado pela universidade. Segundo 

Lopes (2012) foi a partir do século XVII que a universidade alterou sua estrutura 

impulsionada pelo avanço da ciência decorrente das descobertas da Física, Astronomia e 

Matemática. Ainda neste século, ficou marcada a interação entre ciência, universidade e 

Estado. 

Numa visão dimensional temporal da instituição universidade, visualizam-se quatro 

períodos distintos. Conforme Trindade (2001) o primeiro vai do século XII até o 

Renascimento caracterizado pela corporação de professores e estudantes formando a base da 

universidade medieval, tendo como alicerce essencial o corporativismo, a autonomia e a 
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liberdade acadêmica. A Teologia (Paris), o Direito (Bolonha) e a Medicina (Montpellier) 

foram às áreas de formação que marcaram a origem da universidade medieval. As 

transformações da sociedade europeia no século XV mudaram o perfil da universidade 

tradicional num processo de transição para a universidade moderna do século XVIII. 

O segundo momento da universidade que tem início no século XV e fica marcado 

pelos impactos recebido com as transformações comerciais do capitalismo e do humanismo 

literário e artístico que floresceu na Itália e se espalhou pela Europa do centro e do norte, e, 

sofreu também os efeitos da reforma e contra reforma protestante. Tais movimentos 

introduziram um corte religioso radical nas instituições universitárias. A Reforma protestante 

luterana com desdobramento calvinista e anglicano rompeu com a hegemonia tradicional da 

Igreja provocando um movimento antagônico denominado de Contrarreforma. A vida 

intelectual do século XVI ficou marcada por esses dois movimentos, pelo humanismo 

renascentista, além da nova relação universidade e ciência que gerou novo impacto 

transformador na estrutura da vida universitária (TRINDADE; 2001). 

O terceiro momento ficou marcado pelas descobertas em diversas áreas do 

conhecimento no século XVII, além do Iluminismo do século posterior com a valorização da 

razão, do espírito crítico, da liberdade e tolerância religiosa e o início da revolução industrial 

inglesa. Além do mais, a universidade passou a institucionalizar a ciência que se desenvolveu 

com vigor no século seguinte. O século XVII ficou marcado pelas descobertas da Física, 

Astronomia e Matemática, já o século seguinte destacou os avanços no campo da Química e 

Ciências Naturais, nesta transição de século surgiram as primeiras cátedras científicas, 

observatórios, jardins botânicos museus e laboratórios científicos. 

O quarto momento, compreende a universidade moderna que vem até os dias atuais, 

com uma forte relação com o Estado e que configura os atuais padrões desta instituição 

(TRINDADE; 2001). 

A universidade moderna surge, então, sob a orientação de intelectuais, em 1810, tendo 

como inspiração de modelo a Universidade de Berlim criada por Humboldt, que, segundo 

Cunha (2007a), teve expresso em seus estudos uma orientação liberal a despeito de manter 

professores em cargos de direção. A principal função desta universidade era o 

desenvolvimento da pesquisa nas diversas áreas de conhecimento (LOPES, 2012). Vale o 

destaque que após a vitória da Prússia sobre a França, em 1871, os padrões educacionais 

alemães passaram a ter fortes conotações no ensino francês por razão de sua vitória militar. 

A concepção de universidade baseada no princípio da pesquisa e trabalho científico 

amadureceu sob o impulso do Estado. Da fusão da nova universidade nasceu a Academia de 
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Berlim, garantindo a autonomia e liberdade aos cientistas, sob proteção do Estado, que 

dependia do orçamento anual. Esse modelo universitário se organizava não através de 

faculdades isoladas do modelo napoleônico, mas de forma integrada pelas faculdades de 

Medicina, Direito e Filosofia (TRINDADE; 2001). A partir do movimento iniciado com a 

Universidade de Berlim, disseminou-se nas universidades alemãs entre 1810 e 1820 a 

estrutura da indivisibilidade do saber, ensino e pesquisa contra a ideia da escola napoleônica. 

Determinaram-se assim as matrizes da universidade moderna estatal que influenciou as 

universidades na Europa e América até os dias atuais, levando para dentro dessa instituição as 

complexas relações entre sociedade, conhecimento e poder. 

No continente americano a primeira universidade foi constituída em 1538 em Santo 

Domingo – Caribe, baseada no modelo tradicional, sendo que até o final do século XVII havia 

apenas 12 universidades implantadas na América espanhola (LOPES, 2012). No Brasil, as 

primeiras instituições de ensino superior surgiram só em 1808 com a transferência do poder 

metropolitano de Portugal para o país.  Desde então, Cunha (2007b) menciona que foram 

criados cursos e academias destinados a formar especialistas para o Estado e para a produção 

de bens simbólicos, e como subproduto formar profissionais liberais. Assim, fica evidente que 

o príncipe Dom João VI não criou universidades, apenas, instituições isoladas de ensino 

superior para a formação de profissionais, apesar de ter reproduzido na Colônia as instituições 

da metrópole.  

Nesse aspecto, Fávero (2006) argumenta que a formação dessa instituição no Brasil 

não é posta sobre bases sólidas, sendo que alguns impasses vividos pela universidade estão 

ligados a sua própria história. Basta lembrar que ela foi criada para atender as necessidades 

fundamentas da realidade que era e é parte, patrimônio cultural oferecido às minorias da 

sociedade, não tendo a clara definição de suas competências e funções, que se constitui num 

espaço de investigação cientifica e de produção de conhecimento. A autora diz que essa 

produção, “deveria procurar responder às necessidades sociais mais amplas e ter como 

preocupação tornar-se expressão do real, compreendida como característica do conhecimento 

científico, mas sem a falácia de respostas prontas e acabadas” (FÁVERO, 2006, p. 19). 

O ensino superior era limitado em número de estabelecimento e de estudantes nas 

últimas décadas do século XIX. Havia apenas algumas escolas de ensino superior que se 

restringia em poucos campos do conhecimento – Medicina e áreas afins, Engenharias e áreas 

afins, Direito e Agronomia, que ficavam localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Ouro 

Preto, Salvador, Recife, Olinda, Cruz das Almas (BA) e Pelotas (RS) (CUNHA, 2007b). 
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A partir desse momento foram se multiplicando os estabelecimentos de ensino 

superior no país, a partir das faculdades isoladas: Medicina, Engenharia, Direito. Percebe-se 

que apenas na terceira década do século XX foram criadas as primeiras universidades, através 

da mera reunião formal de tais faculdades. Com o passar do tempo surgiram novos 

estabelecimentos que foram integrados às já existentes universidades inconstantes. Eram 

faculdades ou escolas de: Jornalismo, Serviço Social, Economia, Arquitetura, Minas e 

Metalúrgica, Odontologia, Filosofia, Ciências, e Letras. Cunha (2007a, p. 19) diz que está 

“última veio a ser a realização deteriorada do ambicioso projeto de reproduzir em nosso país a 

Faculdade de Filosofia da Universidade de Berlim, no cultivo do saber livre e desinteressado, 

contemporâneo e de outro insucesso de transplante, a livre-docência”. 

   Cunha (2007b) argumenta que o número de cursos e de escolas superiores 

multiplicou-se, chegando a inúmeras cidades no período da República Velha. Como 

consequência da expansão o número de alunos aumentou consideravelmente. A título de 

ordem de grandeza desse crescimento, um levantamento parcial realizado em 1915 mostrava 

que havia 1.301 calouros em sete faculdades do país, não incluindo os valores de novos 

estudantes de outras 37 faculdades e 2 universidades. Portanto, Cunha não vê como exagero 

afirmar que “o número de estudantes do ensino superior, em 1915, ultrapassava 10 mil, 

chegando a 20 mil, em ordem de grandeza ao fim da primeira república” (CUNHA, 2007b, p. 

134). 

 O período chamado de República Velha vai de 1889 até 1930. A demarcação histórica 

torna-se importante na compreensão das transformações sofridas pelo ensino superior, 

inicialmente com a influência positivista de Benjamin Constant2 e, no fim, a política 

educacional desencadeada por Vargas3. Esse momento corresponde àquele em que a criação 

das escolas superiores livres não dependiam do Estado e eram de iniciativa de particulares. O 

crescimento dessas escolas foi bastante grande, ocorrido em correlação com a facilidade de 

ingresso no ensino superior. Tal fenômeno foi decorrente das determinações técnico-

econômicas, que se dava pela necessidade de aumentar o suprimento da força de trabalho 

dotada de alto nível de escolaridade, para atender às necessidades de força de trabalho 

especializada (CUNHA, 2007b). 

 

                                                           
2 Benjamin Constant (1833-1891) foi militar e político brasileiro. Idealizador da expressão “Ordem e Progresso” 

da Bandeira do Brasil inspirada no ideal positivista de Augusto Comte. 
3 Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo governou o Brasil, durante dois mandatos. Governou o Brasil 

entre os anos de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. No período de 1937 e 1945 instalou a fase de ditadura, o 

chamado Estado Novo. 
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Mas a função desempenhada pelo sistema educacional escolar, nas sociedades 

capitalistas, de fonte fornecedora de diplomas garantidoras da posse de 

conhecimentos “apropriados” aos cargos conferidores de maior remuneração, 

prestígio e poder, chegou a ser ameaçada por aquele processo de expansão 

facilitação: os diplomas das escolas superiores tendiam a perder raridade e, 

consequentemente, a deixar de ser instrumento de discriminação social eficaz e 

aceito como legítimo. A introdução dos exames vestibulares às escolas superiores 

foi uma tentativa de se restabelecer o desempenho daquela função. Além do mais, o 

imediatismo na busca dos diplomas escolares, principalmente do grau superior, 

acelerada pelo bacharelismo, comprometia a função do ensino, nesse grau, de formar 

os intelectuais orgânicos das classes dominantes, mais necessitadas deles do que 

nunca, agora que a hegemonia de umas das frações sobre outras, e de todas sobre as 

demais classes, achava-se em crise (CUNHA, 2007b, p. 134). 

  

De fato, segundo Soares (2002), a primeira universidade no Brasil foi criada em 1920, 

próximo à data da comemoração da Independência (1922). Foi através do Decreto n° 14.343 

que se institui a Universidade do Rio de Janeiro, a qual reunia, administrativamente, as 

faculdades que já existiam, contudo não oferecia alternativa diversa ao sistema. Esta era 

voltada primordialmente ao ensino, e preservava a orientação profissional e autonomia das 

faculdades. Naquele momento, falava-se que a criação dessa Universidade na capital do país 

devia-se à visita do Rei da Bélgica ao país, ocasionado pelos festejos do Centenário da 

Independência e ao interesse político em outorgar-lhe o título de Doutor Honoris Causa, 

embora o país carecesse de uma instituição, a universidade, que fosse apropriada. 

Por fim, esse período ficou marcado pela criação dos primeiros estabelecimentos de 

ensino superior denominado de universidade, a partir da junção do aglomerado de faculdades 

existentes, destacando-se as instituições criadas no Rio de Janeiro em (1920) e Minas Gerais 

em (1927) como as que vingaram. 

 

2.2 A Universidade no Brasil dos anos 1930 aos anos 1960 

 

A República velha ficou caracterizada pela descentralização política, principalmente 

em sua última década, lógica que se reverteu após 1930, começando haver uma acentuada 

centralização nos mais diferentes setores da sociedade, com a chamada “Revolução de 1930”, 

que depôs o governo até então constituído. Assim, em 14 de novembro de 1930, o Governo 

Provisório criou o Ministério da Educação e Saúde Pública, gerido inicialmente por Francisco 

Campos, que, a partir de 1931, desenvolveu e colocou em prática reformas nos níveis de 

ensino: secundário, superior e comercial, tendo como principal ideal a centralização. Tais 

medidas trataram-se de adequar a educação escolar às diretrizes do governo que assumiram 

formas bem definidas no campo político e educacional, tendo como foco o desenvolvimento 
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de um ensino adequado na formação da elite, modernização do país e capacitação para o 

mercado de trabalho (FÁVERO, 2006). 

Foi criado pelo governo federal o projeto universitário, que articulou as medidas que 

foram da promulgadas do Estatuto das Universidades Brasileiras (Decreto-lei nº 19.851/31) à 

organização da Universidade do Rio de Janeiro (Decreto-lei nº 19.852/31) e à criação do 

Conselho Nacional de Educação (Decreto-lei nº 19.850/31). No que se refere à finalidade 

universitária, Campos insistia que a instituição não tinha apenas a função do ensino, 

acreditava que transcendia o campo do ensino, envolvendo questões de pura ciência e cultura 

(FÁVERO, 2006). 

 

No plano do discurso, caberia à Faculdade de Educação, Ciências e Letras imprimir 

à universidade seu “caráter propriamente universitário”, o que na prática não irá 

ocorrer. Analisando o Decreto nº 19.852/31, que dá nova organização à 

Universidade do Rio de Janeiro, observa-se que esse dispositivo é rico em 

pormenores sobre a citada Faculdade; contudo, não chega a ser imediatamente 

instalada pelo Governo Federal. Examinando-se o art. 196, verifica-se ainda que não 

se atribui a essa faculdade o caráter de unidade integradora dos diferentes institutos 

universitários, desde que sua existência não é obrigatória (FÁVERO, 2006, p. 8). 

 

Mesmo com a tendência centralizadora cada vez mais forte, oriundo da política 

autoritária adotada pelo Governo Provisório, houve iniciativas em matérias de educação 

superior que mostravam posições contrárias, dentre as quais, Fávero (2006, p. 8), destaca “a 

criação da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, e a da Universidade do Distrito 

Federal (UDF), em 1935. A USP, instituída por meio do Decreto nº 6.283/ 34”. Conforme a 

autora, a instituição tinha as seguintes finalidades: 

 

a) promover, pela pesquisa, o progresso da ciência;  

b) transmitir, pelo ensino, conhecimentos que enriqueçam ou desenvolvam o espírito 

ou sejam úteis à vida;  

c) formar especialistas em todos os ramos da cultura, bem como técnicos e 

profissionais em todas as profissões de base científica ou artística;  

d) realizar a obra social de vulgarização das ciências, das letras e artes por meio de 

cursos sintéticos, conferências e palestras, difusão pelo rádio, filmes científicos e 

congêneres (FÁVERO, 2006, p. 8). 

 

Outro fato importante na história da educação no Brasil é a União Nacional dos 

Estudantes (UNE) nascida dentro de um projeto de reforma da educação superior produzido 

pelos próprios estudantes que, segundo Cunha (2007c), ocorreu no II congresso Nacional de 

Estudantes, realizado no Rio de Janeiro em 1938, no qual foi aprovado um Plano de sugestões 

para uma Reforma Educacional Brasileira. 
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Partindo de considerações vagas como a que dizia que o estudante brasileiro, em sua 

maioria, segundo Cunha (2007, p.169), era “pobre e sem prestígio financeiro moral e 

intelectual”, o plano apresentava cinco sugestões, na seguinte ordem: solução do problema 

educacional; solução do problema econômico do estudante; reforma dos objetivos gerais do 

sistema educacional com foco na unidade e continuidade; reforma universitária; e 

organizações extra escolares. Com esses itens surgiu a UNE, que foi aprovada pelos 

congressistas.    

Conforme Cunha (2007b), a UNE foi o resultado da tentativa de captação dos 

estudantes opositores ao regime autoritário, na tentativa de controle por meios corporativos 

pelo Estado. No entanto, desde a sua origem se caracterizou por orientações democráticas, 

tento razoável espaço político no Estado Novo, em razão da situação trazida pela guerra 

mundial para a órbita do Estado. Sendo assim, a Organização Estudantil nasceu com a 

elaboração de uma política educacional, nas linhas de educadores liberais democráticos, 

porém defendendo posições mais radicais que a esperada pelo governo. 

 No início da era Vargas, no ano de 1930, o Brasil contava com as seguintes 

universidades: do Rio de Janeiro, criada em 1920; a de Minas Gerais, criada em 1927; e a 

Escola de Engenharia de Porto Alegre, criada em 1896, passou a ser considerada 

universidade, mas com atividades acadêmicas diferenciadas. No fim deste período, em 1945, 

eram cinco universidades: A Universidade do Rio de Janeiro que, em 1937, passou a se 

chamar Universidade Brasil. A Escola de Engenharia de Porto Alegre em 1932, ser 

denominada em 1934, como a Universidade de Porto Alegre. Em 1934 foi criada a 

Universidade de São Paulo, em 1940 na cidade do Rio de Janeiro as faculdades católicas 

reuniram-se e deram origem a Universidade Católica, tempos depois a pontifícia. A 

Universidade do Distrito Federal de 1935 e a Universidade Brasil de 1939 tiveram pouco 

tempo de duração (CUNHA, 2007b). 

Com o fim do Estado Novo em 1945, após deposição do presidente Vargas, iniciou-se 

uma nova fase na história do Brasil, surgindo um movimento para repensar o que 

anteriormente era chamado de regime autoritário. Assim, a denominada democratização do 

país foi homologada na Constituição de 1946, que tinha como característica, de forma geral, o 

caráter liberal em seus enunciados, como visto no capítulo “Da declaração de direitos”, 

especificamente o que trata “dos direitos e das garantias individuais” (FÁVERO, 2006b). 

Ainda no Governo provisório, instalado após a queda do Estado Novo, foi sancionado 

o Decreto Lei nº 8.393, em 17/12/1945, que segundo Fávero (2006, p. 27) “concede 

autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar à Universidade Brasil (UB), e dá 
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outras providências”, cujo cumprimento desse dispositivo, conforme (Fávero, 2006, p. 27), “o 

reitor passa a ser nomeado pelo Presidente da República, entre os professores catedráticos  

efetivos, em exercício ou aposentados eleitos em lista tríplice e por votação uninominal pelo 

Conselho Universitário”. Assim, a administração da Universidade passou a ser exercida não 

apenas pelo conselho Universitário, mas também pelo Conselho de Curadores. 

No que se refere à autonomia da UB, dados obtidos dos documentos oficiais da 

instituição (Atas do Conselho Universitário, Atas da Congregação da Faculdade Nacional de 

Filosofia, entre outros), deixam claro que a “autonomia administrativa, financeira, didática e 

disciplinar, outorgada à Universidade, não chegou a ser implementada” (FÁVERO, 2006, p. 

28). Com tal inferência, a autora aponta que a autonomia outorgada às universidades muitas 

vezes não passa de uma ilusão, mesmo que tenha casos que apresente avanço. 

Soares (2002) menciona que não foi desejo das faculdades profissionais perder a 

autonomia, mas isso ocorreu pelo movimento que integraram as faculdades e surgiram as 

universidades, vinculando-as administrativamente. O período da república populista ficou 

marcado com a criação de 22 universidades federais, uma em cada capital da Unidade da 

Federação, além de criadas 9 universidades religiosas (8 católicas e 1 presbiteriana). Junto a 

esse processo, houve uma expansão do número de matriculas, a partir da mobilização dos 

universitários que estavam na criação da UNE em 1938. Ao fim desse período, 65% das 

matrículas do ensino superior estavam concentradas nas universidades. 

Ainda assim, Cunha argumenta acerca do movimento estudantil na república 

populista, que: 

 

Voltou-se, prioritariamente, para o afrouxamento dos mecanismos de discriminação 

social incidentes no ensino superior, reivindicando a expansão das vagas, a 

gratuidade nas escolas oficiais, atenuação do rigor dos exames vestibulares. À 

medida que o ensino superior se expandia e se integrava, pela lógica do processo 

analisado, aumentava o potencial político do movimento estudantil. Isso aconteceu 

por duas vias. Primeiro, pelo patrocínio direto do governo federal, sempre ávido em 

obter apoio ativo, ou pelo menos passivo, dos estudantes, patrocínio esse tão mais 

intenso quanto maior a capacidade de mobilização daqueles, dentro do quadro 

político-ideológico do populismo. Segundo, pelo efeito da densidade de estudantes 

reunidos em universidades sobre sua própria capacidade de mobilização política. A 

integração reunia os estudantes e os tornava mais facilmente mobilizáveis do que se 

eles estivessem dispersos em vários estabelecimentos. Além do mais, permitia que 

os estudantes de curso mais politizados influenciassem os de menor tradição política 

(CUNHA, 2007, p. 208). 

 

Por outro lado, para o autor, a organização do ensino superior na República Populista 

pouco tinha de universidade no sentido estrito, pois havia maior número de estudantes em 
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repartições isoladas do que propriamente nas universidades. Argumenta, ainda, que tais 

instituições não podiam ser chamadas de universidade pela simples aglomeração das 

faculdades, cursos e institutos como haviam em outros países, pois as universidades 

brasileiras eram de modo geral um aglomerado de faculdades independentes. 

Na questão da organização do ensino superior brasileiro, o processo de federalização4 

de estabelecimentos particulares e aglutinação das faculdades católicas, desencadeou 

mudanças relevantes nesse segmento da sociedade. 

Durante todo esse período houve um movimento pela modernização do ensino 

superior no Brasil, porém este só atingiu seu ápice com a criação da Universidade de Brasília 

(UnB), por meio da Lei de 3.998, de 15 de dezembro de 1961. Esta universidade surgiu como 

um divisor de águas na história do ensino superior do país, seja por sua finalidade ou por sua 

organização. Nesse contexto, o movimento se tornou denso, de forma ativa, no processo de 

Reforma Universitária no Brasil (FÁVERO, 2006). 

Assim, algumas universidades, dentre elas a Universidade Brasil, elaboraram o plano 

de reformulação da estrutura do ensino superior que resultou na designação, pelo Conselho 

universitário, em fevereiro de 1962, de uma equipe especial para analisar a questão. Desta, 

segundo Fávero (2006 p. 30), “resulta o documento Diretrizes para a Reforma da 

Universidade do Brasil. Em junho de 1963, essas diretrizes são aprovadas pelo Conselho 

Universitário, mas, com o golpe militar de 1964, sua implantação é sustada”. 

 

2.3 Reforma da Educação Superior do Brasil:  Década de 1960 

 

Após o golpe militar, no ano de 1964, procurou-se limitar as movimentações que 

buscavam por transformações, mas, de encontro com essas imposições, o movimento 

estudantil ganhou força aumentando a pressão pela reforma do ensino superior. As principais 

bandeiras levantadas na luta pelas transformações universitárias eram “mais verbas e mais 

vagas” (SAVIANI, 2011, p. 8), o que desencadeou na ocupação em massa das principais 

universidades durante todo o segundo semestre do ano de 1968. Com tal situação, foi 

necessário adequar a reforma com a situação decorrente do golpe militar (SAVIANI, 2011). 

 Entre o período de 1964 e o ano em que definitivamente ocorreu a reforma, foram dois 

os Decretos provisórios que apontavam nessa direção. O primeiro, “Decreto-Lei nº 53, de 

                                                           
4 A federalização do ensino superior brasileiro surge por meios de dispositivos legais pela primeira vez na 

década de 1950. Sendo acelerada nas décadas seguintes por iniciativas dos quadros políticos e das elites ou pelo 

próprio poder central. 
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1966, vedava a duplicação de meios para fins idênticos; propunha a indissociabilidade entre 

ensino e pesquisa; o fim das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras; a criação das 

Faculdades (Centros) de Educação” (BATISTA, 2006, p 49); assim como a “suspensão das 

garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade dos funcionários públicos para 

assegurar a remoção dos respectivos titulares” (Id. Ibid.). Quanto ao segundo, conforme o 

autor, Decreto-Lei nº 252/1967 desde então, determinava a implantação de departamentos na 

estrutura universitária. 

Essa reforma foi debatida, a portas fechadas nos gabinetes da burocracia do Estado, no 

ano de 1968 e o Congresso Nacional aprovou a lei da Reforma Universitária através da Lei nº 

5540/68, a qual criava departamentos, sistema de créditos, vestibular classificatório, cursos de 

curta duração, ciclo básico dentre outras inovações. Conforme Soares (2002, p. 39), deste 

então, “os departamentos substituíram as antigas cátedras, passando, as respectivas chefias a 

ter caráter rotativo. O exame vestibular, por sua vez, deixou de ser eliminatório, assumindo 

uma função classificatória”. 

 Nesse caminho, ao determinar: 

 

A indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, o regime de 

tempo integral e a dedicação exclusiva dos professores, valorizando sua titulação e a 

produção científica, essa Reforma possibilitou a profissionalização dos docentes e 

criou as condições propícias para o desenvolvimento tanto da pós graduação como 

das atividades científicas no país. A Lei n° 5.540/68, da Reforma Universitária 

dirigia-se às IFES (Instituições Federais de Ensino Superior). Entretanto, como 

grande parte do setor privado dependia de subsídios governamentais, seu alcance 

ultrapassou as fronteiras do sistema público federal, atingindo as instituições 

privadas, que procuraram adaptar-se a algumas de suas orientações (SOARES, 2002, 

p. 39). 

 

Intensificaram, no decorrer da década de 1960, as pressões para o aumento 

quantitativo do número de matriculas, além, da abertura das portas do ensino superior para as 

camadas sociais médias. Fizeram com que o poder público - Ministério da Educação/MEC e 

Conselho Federal de Educação/CFE – atendesse tais reinvindicações com a autorização da 

abertura dos estabelecimentos mantidos pela iniciativa privada, sem pretensão, além da 

diplomação em nível de 3º grau, mas sem qualificação para a pesquisa. Assim, no início da 

década de 1980, com o crescimento do número de matrículas em instituições privadas pode 

ser observada a primeira onda da expansão do ensino superior desse período. Nos anos de 

1990 ocorreu uma segunda onda de expansão, também marcada pelo aumento das Instituições 

de Ensino Superior (IES) privadas. 
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Em ambos os períodos, os segmentos públicos e privados não tinham envolvimento 

entre si, conviviam, mas não interagiam. No período que os militares estavam no poder, 

oportunizou-se a expansão do setor privado e pago, mantendo o caráter elitista do ensino 

público. Inicialmente as IES privadas não tinham apoio do estado para seu funcionamento e 

eram mantidas apenas com as receitas geradas pelas mensalidades. Apenas mais tarde, foi 

introduzida a figura social das instituições filantrópicas no ensino superior que tinha 

vantagens no que se refere à isenção de encargos sociais e, em contrapartida, ofereciam bolsas 

aos estudantes sem recursos (NAVES, 2012).  

Nesse sentido, conforme Soares (2002), essa expansão ocorreu com aquiescência do 

governo, sendo que no início da década de 1980 mais da metade dos alunos de nível superior 

estavam matriculados em estabelecimentos isolados, sendo 86% em faculdades privadas. 

Nesse caminho:  

 

No ano de 1981, o Brasil contava com 65 universidades, sete delas com mais de 

20.000 alunos. Nesse mesmo ano, o número de estabelecimentos isolados de ensino 

superior excedia a oitocentos, duzentos e cinquenta dos quais com menos de 300 

alunos. As novas faculdades isoladas não eram lócus de atividades de pesquisa, 

dedicando se, exclusivamente, ao ensino. O setor público foi o responsável pelo 

desenvolvimento da pós-graduação e das atividades de pesquisa e modernizou um 

segmento importante do sistema universitário brasileiro (SOARES, 2002, p. 40). 

 

 Segundo Martins (2009) à medida que as universidades públicas, principalmente as 

federais, não conseguiam atender a demanda com a Reforma Universitária de 1968, o setor 

privado de perfil empreendedor empresarial ganhou espaço. A expansão do setor privado foi, 

assim, possível pela retração da oferta de ensino superior público e, além disso, as complexas 

alianças firmadas entre os proprietários das empresas educacionais com os poderes executivo 

e legislativo, permitiram a multiplicação destas instituições nas últimas quatro décadas. 

Assim, a falta de clareza das leis, resoluções de conselhos e portarias ministeriais permitiram 

descumprir as determinações a cerca do funcionamento dessas instituições favorecendo ao 

interesse de grupos privados.  

Desta forma, o ensino superior brasileiro, nos últimos quarenta anos, estruturou-se 

como um campo acadêmico complexo, heterogêneo, em que as instituições passaram a ocupar 

espaço e posições determinadas decorrentes dos critérios específicos que definem seu 

prestígio e reconhecimento. Com isso, Martins (2009) argumenta que não seria incorreto 

supor que nas últimas décadas houve uma hierarquização acadêmica no âmbito do ensino 

superior brasileiro (MARTINS, 2009). 
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Por fim, uma questão central a ser encarada refere-se à restauração do princípio que 

atribui o ensino superior de qualidade como um bem público e direito inalienável do cidadão, 

tendo em vista que as instituições de ensino privado de perfil empreendedor direcionadas pelo 

jogo do mercado, transformaram um direito à cidadania moderna a um privilégio individual, 

convertendo sua clientela em consumidores de produtos educacionais e impondo elevados 

custos a uma parte expressiva de seus estudantes. 

Segundo Martins (2009), educação superior de forma comprometida com o interesse 

público implica que o Estado, de forma democrática, torne-se ator central na regulação e 

supervisão do sistema pois a democratização do acesso ao ensino superior passa 

necessariamente pela recuperação da centralidade das universidades públicas, dotado de total 

autonomia administrativo-financeira, apoiada pelo Estado, no sentido de resgatar sua 

capacidade de funcionamento e expansão. Por outro lado, segundo o autor, torna-se 

fundamental reverter a lógica de funcionamento das IES privadas, que são movidas pelo 

anseio frenético de acumulação de ganhos materiais, de maneira que essas assumam a efetiva 

dimensão de bem público. 

 

2.4 Ensino superior no Brasil nos anos 1990 

 

Após os debates da promulgação da Constituição Brasileira em 1988, vários atores da 

sociedade civil estiveram presentes, com dois posicionamentos distintos: em um lado, 

estavam os que se identificavam com os interesses da educação pública e se opunham aos 

grupos privatistas, defendendo que a luta era assegurar verbas para garantir o funcionamento 

das instituições públicas governamentais, posicionando-se a favor do ensino público de 

qualidade em todos os níveis; do outro lado, estava o grupo que defendia o interesse privado 

em obter verbas públicas e diminuir o papel do Estado nos negócios educacionais (SOARES, 

2002). 

Nos anos de 1990, em especial no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

foram implantadas políticas públicas na reorientação da reforma do Estado visando alterar 

substantivamente os padrões de intervenção estatal, redirecionando mecanismos e formas de 

gestão e consequentemente, as políticas públicas, principalmente as políticas educacionais em 

sintonia com os organismos multilaterais. Foi nesse processo que resultou a aprovação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, negligenciando parte das bandeiras 

encaminhadas pela sociedade civil, especialmente o Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública (DOURADO, 2002). 
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 Nesse sentido, Soares (2002) diz que, com promulgação da Constituição Federal, 

iniciou-se o debate acerca da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi 

aprovada em 1996, sob o número 9.394/96, a qual, prevê vários graus de abrangência ou 

especialização nos estabelecimentos de educação superior, público ou privado. Tal Lei 

introduziu uma série de processos de regulação e avaliação dos cursos de graduação e de 

desempenho das instituições de ensino superior, condicionando seus credenciamentos e 

recredenciamentos à performance dessas avaliações. Em casos de verificação de alguma 

deficiência, estabelecem-se prazos para que sejam sanados problemas, caso contrário ocorrerá 

o descredenciamento da IES. 

 Nesse caminho, esse autor aponta para os seguintes pontos: 

 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão, indissociáveis nas universidades, em 

instituições de ensino superior não universitárias não são consideradas 

indissociáveis. Também na nova LDBN foi estabelecido que, para que uma 

instituição possa ser considerada universidade e, portanto, gozar de autonomia para 

abrir ou fechar cursos, estabelecer número de vagas, planejar atividades etc, ela deve 

ter, no mínimo, um terço do seu corpo docente com titulação de mestre ou doutor e 

um terço, contratado em tempo integral. Assim, a melhoria da qualificação do corpo 

docente e de suas condições de trabalho, aliada a avaliações periódicas e ao 

credenciamento condicional das instituições, por tempo determinado, foram fatores 

que levaram à institucionalização da pesquisa (SOARES, 2002, p. 42). 

 

 Assim como: 

 

O Ministério da Educação deu início ao processo de avaliação a partir dos cursos de 

graduação detentores do maior número de matrículas. Os formandos dos vários 

cursos avaliados são submetidos a um teste de conhecimentos relacionado ao seu 

curso. O Provão, como ficou conhecida essa avaliação, não faz parte do currículo 

dos alunos; apenas representa um instrumento para avaliar a qualidade do ensino 

oferecido pelo curso. Da mesma forma, a instituição é avaliada quanto à situação das 

bibliotecas, laboratórios e qualificação dos professores. A comparação das médias 

de desempenho dos alunos tem apontado que os cursos das universidades públicas 

vêm apresentando os melhores resultados (SOARES, 2002, p. 42). 

 

De acordo com Martins (2002), no final dos anos 1990, o ensino superior brasileiro, 

após longo período de estagnação, deu sinais de recuperação de sua capacidade de 

crescimento. As matriculas aumentaram, que se justifica em parte pela expansão do ensino 

médio, acelerada nos últimos anos, assim como pelas pressões de uma clientela que já estava 

no mercado de trabalho, que buscava as instituições de ensino superior para ampliar as 

chances profissionais com a obtenção do título acadêmico. 

No trabalho de Martins (2002) fica evidenciada que a expansão do ensino de 

graduação observada nas últimas décadas, foi em grande parte atendida pelo setor privado. A 
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rede pública cresceu, com destaque para as universidades federais, em ritmo inferior ao setor 

privado, tendo assim dificuldade em atender ampliação da demanda e a relativa estagnação do 

setor público mostra a falta de capacidade dos governos em aumentar os investimentos na 

ampliação dessas instituições, principalmente no que se refere a pesquisa. Algumas 

instituições que possuem cursos renomados, tais como: direito, medicina, engenharia, 

arquitetura, odontologia, etc.; receberam um público de considerável poder aquisitivo, 

demostrando tais dificuldade em acolher outro tipo de público destituído de distinção social. 

 A retomada da expansão precisaria, portanto, de novos rumos, cuja definição e 

implantação estariam ligadas as raízes históricas do sistema, pois, a tradição do ensino 

superior brasileiro não é universalista, assim como em outros países, ela permanece ainda com 

fortes traços elitistas. Se, no início, o fenômeno da elitização da educação superior, se 

identificava pelo número reduzido de instituições e de vagas, a evolução do sistema, passou 

da dinâmica social e do aumento das possibilidades de acesso da população às oportunidades 

educacionais mais avançadas (MARTINS, 2000).  

 

2.5 Expansão do ensino superior com o Reuni e ProUni 

 

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

Federais (REUNI) faz parte de um pacote de medidas do governo federal no que se refere à 

expansão universitária e foi instituído em 24 de abril de 2007, pelo decreto nº 6.096, 

integrando o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O objetivo principal foi criar 

condições para o acesso e permanência ao ensino superior, contemplando o nível de 

graduação, aperfeiçoando as estruturas físicas e recursos humanos existentes nas IES federais. 

 O REUNI surgiu com o movimento conhecido como Universidade Nova5, que ocorreu 

no final do ano de 2006, tendo como proponente impulsionador, o professor Naomar 

Almeida, então reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O projeto da Universidade 

Nova é resultado de uma campanha para transformar as universidades brasileiras, tendo como 

estratégia inicial um diagnóstico através do levantamento de dados estatístico sobre a situação 

                                                           

5 Possui muitas semelhanças com o movimento internacional da Europa - o processo de Bolonha - que se 

constitui em um documento conjunto assinado em 19/06/1999 pelos Ministros da Educação de 29 

países europeus, marcou mudanças em relação às políticas ligadas ao ensino superior dos países envolvidos, 

estabelecendo um Espaço Europeu de Ensino Superior. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_Europeu_de_Ensino_Superior
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das IFES do Brasil apontando, assim, os principais problemas, fundamentalmente o modelo 

de formação universitária vigente que estaria ultrapassado (OLIVEIRA; 2010). 

 Segundo o autor, as universidade apresentavam problemas como: os estudantes teriam 

que escolher as carreiras a seguir com pouca idade; o processo de seleção limitado, pontual e 

“traumática” para aqueles que prestavam o vestibular; elitizado o ensino superior, currículos 

estreitos e bitolados; enorme distanciamento entre graduação e pós-graduação; programas de 

ações afirmativas com data de validade e incompatibilidade quase que completa com outras 

arquiteturas curriculares vigentes em outras instituições. 

 Diante de tais questões, a Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - 

REUNI (2007) tinham como diretrizes a redução da taxa de evasão, ocupação das vagas 

ociosas e aumento do número de ingressos, especialmente no período noturno; a ampliação da 

mobilidade estudantil, com a implantação de regimes circulares e sistemas de títulos que 

possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a 

circulação dos estudantes entre as instituições, cursos e programas de ensino superior; revisão 

da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e atualização de 

metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade; 

diversificação das modalidades de graduação; ampliação de políticas de inclusão e assistência 

estudantil; além da articulação da educação básica com a educação superior e está com a pós-

graduação. 

Para as IES privadas, foi criado em 2004 o Programa Universidade para Todos 

(ProUni), pelo Governo Federal e institucionalizado pela lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 

2005, oferecendo isenções fiscais àquelas instituições que aderirem ao programa, além de 

ofertar bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica a alunos destas instituições vinculadas do programa (MEC, 2014). 

O ProUni é direcionado aos alunos egressos do ensino médio da rede pública de 

ensino ou da rede particular na condição de bolsista e com renda familiar de até três salários 

mínimos. A seleção dos candidatos ocorre a partir das notas obtidas no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). Outro ponto importante no que se refere aos incentivos dos 

estudantes, são as bolsas permanências, convênios de estágio MEC/CAIXA e 

MEC/FEBRABAN e o Fundo de Financiamento Estudantil – Fies, que possibilita o estudante 

financiar as mensalidades não cobertas pela bolsa do programa (MEC, 2014). 

Rosário (2013) diz que o ProUni está inserido em um contexto de políticas 

educacionais, organizado por órgãos do governo que concedem bolsas de estudo a estudantes 

das IES privadas. Assim, a criação de tal política visa atender o clamor social por educação 
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superior, além de alcançar maiores níveis de desenvolvimento econômico e atender os 

objetivos do Plano Nacional de Educação (PDE). 
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3 POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

O conjunto de políticas de ações afirmativas têm o propósito de combater 

discriminações e desigualdades de grupos historicamente marginalizados, tem tido relevo no 

amplo debate engendrado no Brasil, a partir de medidas especiais recentes, voltadas a grupos 

vitimados pela exclusão social no país, derivadas de causas étnicas, de sexo, religiosas, 

culturais, etc.  

Historicamente, registros sobre a aplicação dessas políticas foram observados nos 

meados do século XX nos Estados Unidos, em função da rigidez da classificação de raça, 

segregação e discriminação contra as pessoas negras, intensificando as relações raciais, 

levando a inúmeros enfrentamentos nos principais centros urbanos daquele país. Esses fatos 

levaram à polarização da sociedade norte americana, que, de um lado estavam aqueles 

favoráveis a uma integração racial e, do outro, os segregacionistas que consideravam a 

discriminação constitucional, e, não viam necessidade de mudanças do status quo (OLIVEN, 

2007). 

Esse momento coincide com as reivindicações dos movimentos sociais que lutavam 

por igualdade e lutava pelos direitos civis, cuja bandeira principal era a extensão da igualdade 

de oportunidades a todos. Este período, conforme Moehlecke (2002), foi marcado pelo início 

da eliminação das leis segregacionistas vigentes no país, quando os movimentos negros 

aparecem como força atuante, com líderes de projeção nacional, além de apoio por parte de 

liberais e progressistas, unidos numa ampla defesa dos direitos. Assim, os Estados Unidos 

contemplam aproximadamente meio século de experiência no assunto. Para Oliven (2007, p. 

33), a aprovação da Lei dos Direitos Civis dos Estados Unidos, “além de banir todo o tipo de 

discriminação, concedeu ao governo federal poderes para implementar a dessegregação”. 

Assim, diante de muitos esforços antidiscriminatórios, foi aprovada pelo Congresso 

Nacional do EUA em 1964 a Civil Rights Act (Lei dos Direitos Civis), que contém ampla 

projeção igualitária, planejada para tratar da prática ainda corrente da segregação racial, 

fortalecendo a aplicação do princípio da “ação afirmativa”. De acordo com Peria (2004, p. 25) 

tal lei “proibia a discriminação racial em um vasto leque de condutas privadas incluindo 
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acomodações públicas, serviços do governo e educação”. Há um consenso entre os estudiosos 

que as ações afirmativas destinadas a promover a igualdade são resultado da iniciativa de 

entidades públicas e privadas que buscam adequar à política antidiscriminatória amparada 

pelo governo federal (SILVÉRIO, 2002). 

O movimento pelos direitos civis liderado por Martin Luther King Junior pregava a 

não violência e contou com a integração de muitos cidadãos brancos que eram a favor da 

integração das pessoas negras na sociedade americana. Após o assassinato do seu líder 

máximo, em 1968, o movimento passou a ter uma postura mais combativa, e algumas alas, 

com destaque para aqueles de negros muçulmanos, conduzidas por Melcom X, clamavam a 

separação das raças, que poderia ser alcançada com o retorno à África ou através da ocupação 

de um território exclusivo fornecido pelo governo. Conforme Oliven (2007) tais atitudes 

constituíam a antítese da filosofia de integração, que orientou o movimento pelos direitos 

civis e, de acordo com a nova orientação, os brancos que participavam das lutas pela 

conquista dos direitos civis, deveriam permanecer fora das lideranças dos movimentos. Nesse 

contexto surgiram as políticas de ações afirmativas nos Estados Unidos. 

Nas décadas seguintes, as políticas de ações afirmativas se expandiram para diversos 

países além dos Estados Unidos, com experiências verificadas em países da Europa Ocidental, 

Índia, Malásia, Austrália, Canadá, Nigéria, África do Sul, Argentina, Cuba, Brasil, dentre 

outros. Na Europa as primeiras orientações deste caráter elaboradas em 1976, tem como 

expressão “ação ou discriminação positiva” (MOEHLECKE 2002). 

As políticas de ações afirmativas são bem mais recentes no Brasil sendo influenciadas 

por um discurso diferente, onde os negros brasileiros, conforme Oliven (2007, p. 33), estão de 

certa forma, “conectados nas suas agendas políticas e identidades culturais aos demais negros 

da diáspora africana. No entanto, levar em conta esse aspecto não significa que as políticas de 

identidade devam ser iguais para grupos negros de diferentes países, ou mesmo dentro de um 

único país”. 

Em 1996, o Congresso nacional aprovou um projeto de lei que estabelecia o mínimo 

de 30% de mulheres nas listas de candidatos dos partidos. Nesse ambiente, o jornal acadêmico 

“Estudos Femininos” publicou uma coleção de artigos que abordava os vários aspectos 

ligados à questão das políticas de ações afirmativas como um mecanismo de combater aas 

discriminações contra negros e mulheres. Conforme Peria (2004), em um destes artigos 

“Ações Afirmativas e Desigualdade Racial no Brasil” aponta a mudança na maneira como o 

governo federal tem tratado o problema. “Até pouco tempo o discurso das autoridades 

afirmava-se que o Brasil constituía-se uma democracia racial, onde negros e brancos gozavam 
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de iguais oportunidades e condições de desenvolvimento individual. Neste quadro, apenas as 

práticas de racismo isoladas constituíam-se um problema a ser resolvido” (PERIA, 2004, p. 

29). 

As políticas de ações afirmativas como maneira de combater o racismo no Brasil 

ganharam força na esfera do poder executivo devido as pressões dos movimentos sociais, que 

forçaram uma resposta do governo federal, e conduziram à criação de diversas organizações 

com objetivo de estudar possibilidades de políticas públicas de ações afirmativas para a 

população negra. Essas reivindicações aumentaram a visibilidade e circulação do conceito 

ações afirmativas. Assim, propostas de “políticas de ações afirmativas”, “políticas 

compensatórias”, começaram a circular com mais frequência, fazendo o conceito de ações 

afirmativas ser visto por alguns como opção viável para o combate do problema da 

desigualdade racial no Brasil (PERIA, 2004). 

Destaca-se como marco na implantação de políticas de ações afirmativas no país, a 3ª 

Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, a discriminação Racial, a 

Xenofobia e a Intolerância Correlata (CMR) ocorrida em Durban, África do Sul no ano de 

2001, sendo que a mobilização se intensificou em diversos setores da sociedade brasileira na 

formulação do documento oficial para o evento, tal como: ONGs, entidades do Movimento 

Negro e outros movimentos sociais, setores do governo, academia, mídia, etc., além do apoio 

do presidente Cardoso, à proposta de cotas ou outros tipos de ações afirmativas que 

promovessem o acesso do negro à universidade pública. A partir de então, segundo Peria 

(2004), as questões discutidas foram essenciais para o estabelecimento das cotas e adesão dos 

negros a universidade pública. 

 Neste início de século XXI, incluir os diversos representantes da sociedade brasileira 

em seus assentos, está sendo o maior desafio da universidade pública. Segundo Gonçalves 

(2011), tornou-se inevitável uma reforma nos meios de acesso para os menos favorecidos ao 

ensino público, gratuito e de qualidade. Desde o início deste século vem ocorre 

transformações na educação superior e as universidades públicas buscam alternativas ao 

modelo tradicional, adotando formas diferenciadas e ajustes a realidades regionais no 

processo de escolha de seus estudantes. 

Destacam-se as experiências voltada para a ampliação do acesso de estudantes negros 

na universidade, com a adoção do sistema de cotas por várias Instituições de Ensino Superior 

(IES). Essas ações, conforme Peria (2004) estão largamente ligadas as ações que se iniciaram 

em 2001 e se intensificaram em 2002 e 2003, com uma paulatina proliferação de políticas 

afirmativas para o ingresso do negro na universidade pública. 
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Nesse contexto, em 2003 foi realizado o primeiro processo seletivo no país, voltado 

para atender a dois grupos distintos, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). O 

primeiro, aquele que não desejava ou podia concorrer no sistema de cotas e o segundo para 

aqueles que desejavam se beneficiar com as cotas, sendo que este segundo grupo tinha que 

cumprir a determinação da Universidade, que destinava 50% das vagas para alunos de escola 

pública e negros, e em seguida, foi reservada mais 10% das vagas para deficientes físicos 

através da Lei 4061 de 02 de Janeiro de 2003 (GONÇALVES, 2011).  

Desde a implantação das cotas na UERJ inúmeras outras instituições adotaram o 

mesmo procedimento, destacando o caso da primeira instituição federal, a Universidade de 

Brasília (UNB) no ano de 2004 na modalidade cotas para negros, e outro caso, a Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB) em 2003 adotando 40% das vagas para alunos negros das escolas 

públicas. 

 

3.1 Aspectos conceituais do termo ações afirmativas 

 

A ação afirmativa pressupõe mais de uma política pública em sua implementação, 

tendo como objetivo principal a mudança estrutural, além de criar uma intervenção social 

adequada no ensino superior, no emprego e, principalmente, nos meios de comunicação. Em 

resumo, para Santos (2005) a grande ideia das ações afirmativas é firmar-se como uma das 

políticas mais avançadas, concretizar o princípio da igualdade, fazendo com que todos tenham 

condições de disputar as oportunidades disponíveis na sociedade. 

As políticas de ações afirmativas representam uma mudança na postura do Estado, que 

em nome da suposta neutralidade, formulava e aplicava políticas governamentais 

indistintamente, sem considerar fatores como: sexo, cor, raça, etc. Com a nova postura, o 

Estado passou a considerar esses fatores ao regular o acesso aos estabelecimentos 

educacionais. Assim, ao invés de conceber políticas públicas que beneficiariam a população 

indistintamente, o Estado passa a levar em consideração as características de raça, cor, sexo 

na implementação de suas decisões. Isso, para evitar discriminação, que inegavelmente tem 

um fundo histórico e cultural, e não raro tendem a se perpetuar as iniquidades sociais 

(GOMES, 2003). 

As ações afirmativas se definem como políticas públicas (e privadas) visando à 

concretização do princípio constitucional da igualdade material e neutralização dos efeitos 

discriminatórios. Em sua compreensão, a igualdade deixa de ser apenas um princípio jurídico 

a ser respeitado por todos, e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo 
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Estado e pela sociedade. Conforme Gomes (2003, p. 6) podem ser “impostas ou sugeridas 

pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas 

visam a combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a 

discriminação de fato, de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade”. 

Esse mesmo autor fala que: 

 

[...] Ações Afirmativas se definiam como um mero “encorajamento” por parte do 

Estado a que as pessoas com poder decisório nas áreas pública e privada levassem 

em consideração, nas suas decisões relativas a temas sensíveis como o acesso à 

educação e ao mercado de trabalho, fatores até então tidos como formalmente 

irrelevantes pela grande maioria dos responsáveis políticos e empresariais, quais 

sejam, a raça, a cor, o sexo e a origem nacional das pessoas. Tal encorajamento tinha 

por meta, tanto quanto possível, ver concretizado o ideal de que tanto as escolas 

quanto as empresas refletissem em sua composição a representação de cada grupo na 

sociedade ou no respectivo mercado de trabalho (GOMES, 2003, p. 9). 

 

  Sousa (2006) diz que são muitas as controvérsias sobre as ações afirmativas, 

iniciando-se pelo significado do próprio nome. O significado pode designar um conjunto de 

iniciativas ou políticas, com incentivo do Estado, a fim de promover a igualdade material em 

relação a indivíduos, grupos, ou segmentos da sociedade que foram marginalizados, com o 

objetivo de eliminar as disparidades e concretizar a dignidade da pessoa humana. 

Nesse sentido, no trabalho de Sousa (2006) encontram-se alguns elementos essenciais 

na conceituação das ações afirmativas: 

 

O primeiro elemento essencial tem em vista a posição do responsável pelo 

cumprimento das prestações fáticas ou normativas decorrentes da compreensão da 

dimensão objetiva do princípio da igualdade, é dizer, o Estado. Ações afirmativas 

designam iniciativas ou políticas que podem ser adotadas, impostas ou incentivadas 

pelo Estado. O segundo traço comum à conceituação de ações afirmativas é fato de 

ser o instrumento de promoção da igualdade material ou substancial. Não se pode 

falar em ações afirmativas sem relacioná-las de imediato com a superação da 

igualdade meramente formal, de feição negativa subjetiva. Essa igualdade material, 

por ser de caráter relacional, refere-se à igualdade em relação a algo, que é a 

oportunidade de ter uma vida mais digna. A terceira característica comum 

encontrada em praticamente todos os conceitos de ações afirmativas diz respeito aos 

seus sujeitos, a quem são voltadas, enfim. Por vezes, os autores referem-se, neste 

particular, a "minorias", e vezes outras a "grupos fragilizados" ou ainda "grupos 

marginalizados", classificando-os a partir de características biológicas, como 

raça/cor, sexo, idade ou deficiência, ou sociológicas, como etnia, origem, religião. 

Por fim, o quarto elemento presente em quase todas as conceituações encontradas 

foi o de serem as ações afirmativas medidas transitórias, não definitivas. Essa 

efemeridade, porém, só pode ser entendida como transitoriedade das ações 

afirmativas em relação a estas ou aquelas categorias de sujeitos (SOUSA, 2006, p. 

153). 
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 Desta maneira, o desenvolvimento destas políticas tem por finalidade proteger 

minorias e grupos que foram historicamente discriminados, em determinada sociedade, seja 

em virtude da raça ou em virtude da condição financeira.  

 

A ação afirmativa visa remover barreiras, formais e informais, que impeçam o 

acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, universidades e posições de 

liderança. Em termos práticos, as ações afirmativas incentivam as organizações a 

agir positivamente a fim de favorecer pessoas de segmentos sociais discriminados a 

terem oportunidade de ascender a postos de comando (OLIVEN, 2007, p. 31). 

 

Neste sentido, segundo Oliven (2007), a pouca representação das minorias em 

instituições de alto prestígio social pode ser considerada como reflexo da discriminação do 

passado. Com isso, visa-se então, por um período determinado, a criação de ferramentas que 

incentive os grupos minoritários a galgarem melhores posições nessas instituições. Isso, na 

busca do equilíbrio percentual entre cada camada da população e a composição dos grupos de 

poder nas diversas instituições que compõem a sociedade. 

Tais mediadas visam promover a igualdade em sentido material6, entendida como 

isonomia de fato e não apenas formal7, buscando afastar uma situação de discriminação em 

que um grupo específico foi colocado em situação de desvantagem social, por pertencer a tal 

conjunto, que é discriminado em virtude da cor, credo, gênero, condição econômica, etc. Para 

tanto, lança-se mão de uma iniciativa estatal cujo foco é equilibrar as forças existentes no jogo 

da sociedade, a qual exclui os grupos fracos, possibilitando igualdade de condições em 

disputar o acesso a serviços ou oportunidades de um Estado (MARTINS, 2007). 

Assim, na visão de Santos (2005) ação afirmativa é tratar de modo preferencial os 

grupos que foram historicamente marginalizados, para que lhe sejam concedidas condições 

equivalentes aos privilegiados da exclusão, diferenciando-se drasticamente de redistribuição, 

não sendo a simples busca pela diminuição de carência econômica, mas sim medidas de 

justiça que tem por base considerações históricas no reconhecimento do menosprezo da 

identidade de tais grupos discriminados. 

Para Domingues (2005) a implementação das ações afirmativas, dentre os quais as 

políticas de reservas de vagas, decreta o reconhecimento do preconceito ou discriminação 

racial. A vigência de tais programas são as provas cabais da existência do racismo e um 

                                                           
6 Conjunto de normas, escritas ou não, cujo conteúdo seja considerado propriamente constitucional, isto é, 

essencial à estruturação do estado, à regulação do exercício do poder e ao reconhecimento dos direitos 

fundamentais. 
7 Refere-se ao documento escrito, por órgão soberano instituído com tal finalidade. Em geral, compreende tanto 

as normas materialmente constitucionais como normas formalmente constitucionais. 
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problema específico com o negro no país, pois, caso contrário não havia necessidade de 

medidas reparatórias destinadas a este segmento da população. 

Enfim, o tratamento preferencial reserva uma característica essencial em seu conceito. 

Fala-se de um posicionamento do Estado de maneira efetiva e positiva e do uso do direito 

como instrumento de transformação social. As políticas afirmativas abrangem as políticas 

públicas que visam combater o racismo existente na sociedade e corrigir seus efeitos 

históricos, idealizando a igualdade de acesso a bens fundamentais em uma democracia, como 

educação e emprego (SANTOS, 2005). 

  

3.2 Experiências internacionais 

 

Os Estados Unidos da América foram os pioneiros na adoção das políticas sociais 

denominadas de ações afirmativas e na Europa essas ações foram implantadas sob o nome de 

discriminação positiva, as quais concebiam de forma inicial os mecanismos para solucionar a 

marginalização socioeconômica dos negros na sociedade. Num segundo momento elas foram 

estendidas a outros grupos de minorias étnicas e nacionais, aos índios e deficientes físicos 

(GOMES, 2003). 

MOEHLECKE (2004) argumenta que os EUA se tornaram uma importante referência 

no assunto por ter mais de quarenta anos de experiência com políticas desse caráter. Contudo 

as políticas de ações afirmativas não ficaram restritas aos Estados Unidos, tais experiências se 

espalharam por diversos países da Europa Ocidental, na Índia, Malásia, Austrália, Canadá, 

Nigéria, África do Sul, Argentina, Cuba, dentre outros. Nesta seção, tratar-se-á das 

experiências com a implantação das ações afirmativas em uma universidade do Estados 

Unidos e da inserção destas no ensino superior da África do Sul comparando ao Brasil. 

No período de 1960 a 2000, dados do U.S. Census Bureau e o National Center for 

Educational Statistics, mostraram aumento da população negra nas instituições de ensino 

superior nos Estados Unidos. O número de matrículas passou de 13% em 1967 para 30,3 % 

em 2000, no entanto, o momento de maior crescimento corresponde ao período de 1967 a 

1976, sendo que a percentagem de matriculados praticamente dobrou. Entre 1961 e 1966, 

antes da propagação das ações afirmativas, o número de negros no ensino superior 

permaneceu praticamente constante (233 mil em 1961 e 221 mil em 1966). Porém, dos 4,4% 

da população negra que estava matriculada em 1966, dez anos depois, essa proporção subiu 

para 9,6%, correspondente a 1 milhão e 33 mil matriculas (MOEHLECKE, 2004). A autora, 

argumenta que todos esses resultados não podem ser atribuídos apenas às ações afirmativas, e 
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usou a experiência da Universidade da Califórnia (UC) para demostrar a experiência naquele 

país. 

Anteriormente às ações afirmativas existiam duas formas de ingresso na UC: a 

primeira através de exames de admissões regulares, os quais eram exigidos uma nota superior 

do que as médias dos cursos do ensino médio, segundo, as admissões especiais, avaliadas as 

situações de desvantagem, talento e outras circunstâncias específicas de cada candidato. Outra 

forma de ingresso seria por transferências dos Junior colleges que obtivessem nota A em 

certas disciplinas. Contudo, Douglass (1997 apud Moehlecke, 2004), afirma que as primeiras 

pesquisas realizadas na UC após a homologação dos Civil Rights Act de 1964, mostraram 

significativas e crescentes disparidades entre a população do estado e os estudantes da 

universidade. Reforçou-se então, por ser uma universidade pública, que, teria o compromisso 

e obrigações sociais de oferecer a toda a população as condições de acessa-la e seus alunos 

deveriam refletir a composição étnica, racial e de gênero dos alunos de ensino médio formado 

no estado. A utilização da raça como critério de ingresso no ensino superior justifica-se desde 

que isso ocorra para reparar alguma situação de desvantagem que algum grupo sofre em 

consequência discriminação racial passada ou presente (MOEHLECKE, 2004). 

A Universidade da Califórnia iniciou em 1995, uma revisão do programa de ações 

afirmativas através do Conselho Regente. Foram aprovadas então, resoluções que proibiam a 

utilização de raça, religião, sexo, cor, etnia ou origem nacional como critério na seleção dos 

estudantes, ou de empregos e contratos. Conforme Moehlecke (2004, p. 771) “foi-lhe 

permitido ter apenas uma consideração especial com indivíduos que, apesar de terem sofrido 

desvantagens socioeconômicas, demonstrassem perseverança e capacidade de acompanhar os 

estudos na instituição”. Assim, a UC tornou-se a primeira universidade a abolir a raça como 

critério de seleção de estudantes; no entanto, mantiveram as ações afirmativas.  

Inicialmente, as novas ações de inclusão tiveram como estratégia a aproximação da 

universidade com o ensino médio, desenvolvendo atividade de recrutamento e formação 

baseada em critérios socioeconômicos, porém, não foram satisfatórios os resultados 

encontrados por esse programa. Em 2000 os negros continuavam sub-representados em níveis 

inferiores a 1997, além disso, com a não utilização dos critérios de raça, a proporção de 

negros retornou àquela de 1960. Apenas em 2001, com mudanças no sistema de ingresso, a 

UC melhorou a representação do se corpo discente (MOEHLECKE, 2004) 

 

O que vale observar das mudanças pelas quais a UC passou ao longo desse processo 

é que, mesmo após os reveses e a extinção de medidas raciais, a preocupação com a 

igualdade e a diversidade de seus campi continua parte dos objetivos básicos da 
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instituição, refletidos em seu lema: Access through quality, and quality through 

access. O que se define hoje como uma universidade de excelência nos Estados 

Unidos, diferentemente do que ocorria até os anos de 1960, envolve necessariamente 

valores como a inclusão, igualdade e diversidade (MOEHLECKE, 2004, p. 172). 

 

No Brasil, o conceito ações afirmativas tem muitos significados, dentro de cada 

contexto que se encontra: as fronteiras raciais são imprecisas, a segregação racial residencial é 

baixa e o casamento inter-racial é comum; de forma diferente, na África do Sul: as fronteiras 

raciais são mais rígidas, segregação é alta e o casamento inter-racial é raro. Nesse sentido, 

Silva (2006) tenta elucidar a questão refletindo sobre as disparidades históricas nas relações 

raciais desses países e que adotam políticas semelhantes de combate às desigualdades étnicas 

e raciais. Mas as políticas afirmativas nesses dois países assemelham-se, pois visam beneficiar 

grupos historicamente desfavorecidos do acesso ao ensino superior, incluindo negros e/ou 

pobres, que representam a maior parte da população. 

 

Outro conceito central no debate sobre ação afirmativa é “transformação”. 

Transformação tornou-se a palavra de ordem nos debates políticos nesse país e, 

basicamente, significa romper as estruturas do apartheid [...]. Além disso, a cultura 

institucional tampouco teria mudado. Contudo, expressões e termos como “corrigir 

as coisas” ou “transformação” podem se referir não apenas ao apartheid do passado, 

mas também a outros desafios mais atuais. As sólidas fronteiras culturais entre os 

grupos raciais (reforçadas por uma forte segregação residencial e baixas taxas de 

casamentos inter-raciais) e a necessidade de incluir os africanos sem provocar a 

saída dos brancos criaram o ideal da África do Sul como o “país do arco-íris” 

(SILVA, 2006, p. 154). 

 

Parte as iniquidades entre brancos e negros no Brasil e África do Sul é atribuída ao 

acesso desigual na educação. Na África do Sul o acesso à educação de qualidade era 

segregado e a educação superior era dividida entre universidades brancas e negras, sendo que 

a primeira conta com muito mais recursos financeiros do governo federal. Apesar do 

apartheid ter sido abolido do sistema educacional, existem fortes desigualdades educacionais 

mesmo com o financiamento relativamente equilibrado (SILVA, 2006). 

 Há pouco tempo, o governo fundiu várias dessas instituições no intuito de romper as 

desigualdades históricas, no entanto, as de maior prestígio, representantes dos brancos e duas 

representantes dos negros continuaram separadas. Metas foram, assim, definidas abrangendo 

os corpos docente, discentes e servidores com o objetivo de transformar as universidades e 

assegurar a diversidade ética e racial nas universidades.  

No Brasil, oficialmente os negros nunca foram excluídos do sistema de ensino 

superior, porém o acesso de modo geral sempre foi extremamente seletivo, com os brancos 

tendo maiores chances de admissão. Concomitantemente ao período que o Brasil colocava em 
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prática as políticas afirmativas, a África do Sul decidia como reformular o perfil étnico e 

racial do sistema de ensino superior, que ainda restringia-se a maioria branca. O termo “ações 

afirmativas” é comumente proferido nesse país e a maioria dos formuladores dessas políticas 

refere-se a elas como o termo “reparação” ou transformação. No entanto, as práticas são 

semelhantes nos processos de seleção, os estudantes pertencentes a grupos desfavorecidos são 

avaliados separadamente, além das metas raciais predefinidas em faculdades, porém as 

universidades não possuíam cotas preestabelecidas (SILVA, 2006). 

Desde o fim do apartheid o governo sul africano tem ameaçado aquelas instituições de 

ensino superior que não atingirem determinadas metas de distribuição racial e afirma que após 

este período o número de estudantes africanos e negros aumentou consideravelmente em 

instituições brancas, apesar de terem ainda menores taxas de graduação e estão concentrados 

em departamentos de menor prestígio. Por fim, Silva (2006, p. 139) afirma que na África do 

Sul esse nível de ensino não é gratuito, sendo assim, “o apoio financeiro a estudantes negros 

encontra-se no centro do debate. As políticas de financiamento têm de garantir o acesso aos 

estudantes de baixa renda, em geral os africanos, mas o orçamento para empréstimos e bolsas 

ainda é muito baixo”.  

 

3.3 Políticas de ações afirmativas no ensino superior brasileiro 

 

As políticas sociais no Brasil são identificadas com a busca de igualdade e redução da 

pobreza, condições estas onde está concentrada a maior parte da população. Assim, são 

desenvolvidas políticas envolvendo as diferentes raças, etnias, sexo, etc. com seu aspecto de 

ação afirmativa. Com o intuito de reduzir as desigualdades sociais estão nos princípios 

fundamentais da Constituição de 1988 no artigo 3º constando como “objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil” a construção de “uma sociedade livre, justa e solidária” 

visando “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais” com isso “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988). 

 Admitindo desigualdade social, vale destacar duas classes que são beneficiadas pela 

constituição de 1988, onde, uma parcela do mercado de trabalho destinada as mulheres 

constantes no artigo 7 que trata dos “direitos dos trabalhadores urbanos e rurais” visando “a 

melhoria de sua condição social” zelando pela “proteção do mercado de trabalho da mulher, 

mediante incentivos específicos, nos termos da lei”. Uma segunda classe beneficiada são os 

cidadãos portadores de necessidades especiais onde “a lei reservará percentual dos cargos e 
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empregos públicos” definindo “os critérios de sua admissão” e a “proibição de qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 

deficiência” (BRASIL, 1988). 

Ao longo da década de 1990, o discurso sobre as ações afirmativas no Brasil foi 

ganhando força destacando o governo de FHC, quando as políticas de promoção da igualdade 

passaram a ser implantadas, destacando aquelas que dão maiores oportunidades de acesso ao 

ensino superior, como cursos pré-vestibulares, implicando maiores oportunidades para os 

jovens negros nas universidades públicas (VIEIRA; SILVA; OLIVEIRA, 2009). 

Ainda no governo FHC, ocorreu a regulamentação da nova Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB); foi revisto o caráter humanitário das Instituições de Ensino Superior (IES); 

implantado o “Provão”, que anos mais tarde se transformou no ENADE e admitiu-se a 

implantação de novos modelos de cursos, permitindo a expansão do ensino à distância, além 

de uma série de outras modificações que foram aplicadas ao ensino superior (VIEIRA; 

SILVA; OLIVEIRA, 2009). 

No que tange às políticas sociais, parte das vagas é direcionada para um grupo da 

sociedade reconhecidamente discriminado no passado e está vem como forma de reparação. 

No Brasil essas políticas ganharam força a partir do fim do regime ditatorial, com 

movimentos negros e estudantis. No trabalho de Moehlecke (2002) são considerados três 

tipos de ações não excludentes, que podem ser identificadas da seguinte maneira: aulas de 

complementação onde estão os cursos preparatórios para o vestibular; financiamento dos 

custos para o acesso e permanência em cursos, envolvendo custeio de mensalidade, 

concedendo bolsa de estudo, auxílio moradia dentre outros e, por fim, mudança no sistema de 

ingresso nas instituições de ensino superior, onde se inclui as cotas e taxas proporcionais e 

testes alternativos. 

 Moehlecke (2002) demonstra que ocorre um antagonismo quanto à raça, sexo, etnia; 

em relação a quem efetivamente deve ser beneficiário dessas políticas, por ocorrer uma 

discriminação ao avesso já que a ação está tirando de um grupo para dar a outro grupo 

excluso. 

 

No Brasil, ainda é forte a ideia de que uma política direcionada à população pobre 

necessariamente também beneficiaria os negros, por exemplo, já que estariam em 

maioria nessa camada. Aqueles que discordam dessa posição argumentam que ela 

esquece a especificidade do problema racial, já que a exclusão social não seria a 

mesma coisa que a discriminação racial (MOEHLECKE, 2002, p. 214). 

 

A adoção de políticas de ação afirmativa no Brasil caracterizaria a garantia de um 

direito ou o estabelecimento de um privilégio? Aqueles que as percebem como um 
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privilégio, atribuem-lhes um caráter inconstitucional. Significariam uma 

discriminação ao avesso, pois favoreceriam um grupo em detrimento de outro e 

estaria em oposição à ideia de mérito individual, o que também contribuiria para a 

interiorização do grupo supostamente beneficiado, pois este seria visto como 

incapaz de “vencer por si mesmo”. Para os que as entendem como um direito, elas 

estariam de acordo com os preceitos constitucionais, à medida que procuram corrigir 

uma situação real de discriminação (MOEHLECKE, 2002, p. 210). 

 

 Segundo Saillant, F. (2009, p. 219) “toda política social que transforma o passado de 

escravidão, alienação, subumanidade e contribui para formar novos sujeitos cidadãos entre os 

afrodescendentes poderia ser considerada como ação afirmativa”. 

No ensino superior do Brasil, os debates acerca da reforma e expansão, encara o 

desafio de encontrar soluções para reduzir as desigualdades raciais e sociais no acesso às 

instituições e a permanência dos alunos até a sua conclusão. Nos primeiros anos do século 

XXI, um dos grandes desafios das universidades brasileiras foi o de incorporar, em seus 

assentos, a diversidade de sociedade. Ficou evidente a necessidade de uma reforma nos 

mecanismos de acesso, criando oportunidades para os menos favorecidos ao ensino superior 

de qualidade. 

Conforme Gonçalves (2011) desde o início deste século observam-se uma 

transformação silenciosa neste nível de ensino. Por um lado, as universidades públicas 

criando alternativas ao modelo tradicional de seleção adotando modelos diferenciados e 

adaptados a realidades locais, tais como: aproveitamento do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) e adoção das reservas de vagas para as camadas sub-representadas da 

sociedade. Por outro lado, a ampliação de vagas via programas como Programa Universidade 

para Todos (PROUNI) que oferece bolsas de estudos e o Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI) que tem criado novos cursos e ampliado 

vagas no sistema de ensino superior federal, além de outros meios de financiamento do ensino 

superior. 

 Assim, as principais referências de políticas de ações afirmativas no Brasil foram a 

criação do PROUNI que está voltado para o ingresso ao ensino superior nas instituições 

privadas através de concessões de bolsas e o programa de cotas/reserva de vagas, destinado às 

instituições públicas, dispondo parte das vagas ou acrescentando na pontuação dos alunos na 

nota do vestibular, com intuito de promover a inclusão da população carente e negra, como 

forma de democratizar o acesso ao ensino superior (VIEIRA; SILVA; OLIVEIRA, 2009). 

 Os alunos das escolas públicas normalmente têm poucas chances de ingressar no 

ensino superior, pois pertencem historicamente a grupos excluídos dos assentos das 

universidades, para tanto, uma das propostas para solucionar o problema foi a política de ação 
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afirmativa, também designada de política de cota, reserva de vaga e ação compensatória. Pelo 

fato de ser um tema novo na agenda pública brasileira Moehlecke (2002) diz que antes de 

assumir uma posição favorável ou contrária é importante conhecer e entender o que são as 

políticas de ações afirmativas. 

 

No âmbito do ensino superior, a primeira lei com esse perfil foi aprovada no Rio de 

Janeiro e entrará em vigor a partir da seleção de 2002/2003. Por meio de lei 

estadual, foi estabelecido que 50% das vagas dos cursos de graduação das 

universidades estaduais sejam destinadas a alunos oriundos de escolas públicas 

selecionados por meio do Sistema de Acompanhamento do Desempenho dos 

Estudantes do Ensino Médio Sade. Essa medida deverá ser aplicada em conjunto 

com outra, decorrente de lei aprovada em 2002, a qual estabelece que as mesmas 

universidades destinem 40% de suas vagas a candidatos negros e pardos. No Paraná, 

o governo estadual regulamentou uma lei que garante três vagas em cada uma das 

cinco universidades estaduais a membros da comunidade indígena da região, a entrar 

em vigência também em 2002 (MOEHLECKE, 2002, p.209). 

 

No trabalho de Gonçalves (2011) foi discutido o sistema de reserva de vagas da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) sendo esta experiência uma das primeiras no 

campo das ações afirmativas para negros no ensino superior brasileiro, o qual seleciona seus 

beneficiários considerando a renda familiar e a cor/raça. Popularmente conhecida como 

"políticas de ações afirmativas" essas iniciativas estão em expansão no ambiente universitário 

brasileiro. 

Tais políticas estão modificando o cenário das universidades públicas do Brasil ao 

alterar o perfil dos estudantes, devido à exigência da entrada de alunos de baixa renda, como 

ocaso da UERJ, apresentando, então, um novo perfil socioeconômico, fato que impõe a 

existência de programas de auxílio para a permanência desses alunos de renda baixa. 

As políticas de ações afirmativas no Brasil ganharam maior visibilidade com a 

implantação desse tipo de política também em outras instituições. A Universidade do Estado 

da Bahia – UNEB, em julho de 2002 aprovou através do Conselho Universitário – CONSU, a 

Resolução de reservar 40% das vagas, no processo seletivo, aos estudantes negros que 

estudaram em escolas públicas. Fato que repercutiu em toda comunidade acadêmica do Brasil, 

servindo também como porta para uma agressiva disputa política e filosófica quanto à 

permanência de tais políticas fora dos muros acadêmicos chegando inclusive no Congresso 

Nacional (SILVA, 2010). 

Para Silva (2010) apenas os argumentos dos que apoiam o sistema de reservas de 

vagas não foram suficientes para conter os que se diziam prejudicados pela implantação de tal 

política de ação afirmativa. Os opositores que se dispuseram a defender pública e 

legitimamente suas ideias utilizaram de petições junto ao judiciário para anular a decisão da 
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UNEB, concederam entrevistas nas emissoras de televisão, escreveram artigos em jornais e 

expuseram suas ideias em inúmeros debates públicos. 

Após quatro anos que foi implantado o sistema de reserva de vaga na UNEB, dados 

foram divulgados que contam o seguinte: 

 

No ano de 2006, a Comissão Permanente do Vestibular da UNEB – COPEVE 

divulgou duas informações importantes acerca do sistema de cotas implantado na 

Universidade. Uma delas é a de que o índice de evasão dos que ingressaram pelo 

sistema de cotas é menor, em comparação com os alunos não cotistas. A segunda é a 

de que as notas médias dos alunos cotistas e não cotistas, nas disciplinas de alguns 

cursos de prestígio social elevado, estão em um nível muito próximo, sendo que, em 

alguns casos, as notas médias dos cotistas são até mais elevadas. Estas duas 

informações, que falam por si mesmas, é uma importante resposta para os que 

presumiam, preconceituosamente, que os cotistas tenderiam a abandonar a 

universidade ou não teriam condições de acompanhar os cursos por incapacidade 

intelectual (SILVA, 2010, p. 56). 

 

Com esses dados mencionados, pode-se inferir que o ingresso de estudantes negros na 

UNEB contribuiu para diversificar a paisagem étnico-racial nas salas de aula em cursos de 

prestigiados como Nutrição, Administração e Direito que antes das cotas acolhiam um baixo 

número de alunos negros. Assim no médio prazo, com a presença desses alunos, nestes e em 

outros cursos mais concorridos, resultará na formação de especialistas negros em condições 

de competir por um emprego mais qualificado no mercado de trabalho. Além disto, a 

diversificação étnico-racial na Universidade tenderá a aumentar o interesse pela discussão e 

pesquisa de temas referentes às relações raciais no Brasil (SILVA, 2010). 

Neste ambiente, onde se verifica o aspecto positivo das políticas educacionais verifica-

se uma maior atenção aos investimentos e mudanças na estrutura das universidades. Assim, 

Maciel (2007), observa que as ações afirmativas servem como um instrumento de 

transformação do espaço acadêmico, começando com a ampliação de verbas para o 

financiamento do ensino superior até a necessidade de serem pensados novos currículos. 

 

3.4 Instituição da reservas de vagas nas universidades da Bahia 

 

 Nas universidades estaduais da Bahia não há uma lei que determine uma quantidade 

de vagas a serem destinadas aos estudantes que venham de camadas sociais inferiores, já, nas 

IES federais, que são vinculadas ao Ministério da Educação, através da lei nº 12.711, de 29 de 

agosto de 2012, foi reservada uma quantidade mínima de 50% de suas vagas dos respectivos 

processos seletivos nos cursos de graduação, e por turno, a estudantes que tenham cursado 
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integralmente o ensino médio em escola pública. Destas, 50% devem estar reservadas aos 

estudantes de famílias que tenha renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo. 

Anteriormente a lei nº 12.711, a Universidade Federal da Bahia havia implantado, em 

2005, um sistema de reserva de vagas para aqueles alunos que tenham cursado três anos do 

ensino médio fundamental na rede pública de ensino. Este sistema estabelece o percentual de 

45% das vagas em todos os cursos de graduação, além de um diferencial em relação à cor do 

estudante. Dessa reserva, 43% são distribuídos da seguinte maneira, conforme Santos e 

Queiroz (2006, p. 58), “85% destinam-se aos autodeclarados pretos e pardos e 15% aos 

autodeclarados brancos. Um percentual de 2% foi destinado aos índios-descendentes e uma 

reserva de duas vagas, em cada curso, foi destinada aos índios aldeados e estudantes vindos de 

comunidades quilombolas”. 

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) criada nesse contexto de 

implantação das reservas de vagas na UFBA, por desmembramento da mesma, através da Lei 

nº 11.151, de 29 de julho de 2005, já nasceu com as reservas de vagas. Quanto as 

universidades estaduais, não há lei especifica que regule tais ações afirmativas, porém cada 

uma das IES estaduais da Bahia tem as reservas de vagas em seus respectivos processos 

seletivos, definidas em regulamento próprio. 

A Universidade do Estado da Bahia, através da Resolução CONSU nº 196/2002, 

estabelece o sistema de cotas para a população negra, oriunda da educação básica pública, 

para preenchimento de suas vagas em cursos de graduação e pós graduação. Estabelece uma 

quantidade mínima de 40% para os afrodescendentes, seja no vestibular ou em qualquer outra 

forma de processo seletivo e dá outras providências. Para efeito de tal resolução, são 

considerados afrodescendentes aquele que se enquadram como preto ou pardos, ou 

denominação equivalente, conforme a classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (UNEB, 2002). Desta forma: 

 

1º - Os candidatos inscritos no processo seletivo concorrerão em igualdade de 

condições de 60% (sessenta por cento) das vagas oferecidas em todos os cursos de 

graduação e pós-graduação. 

2º - Os 40% (quarenta por cento) restantes das vagas serão preenchidas pelos 

afrodescendentes, que optaram pelo sistema de quotas, obedecendo a ordem de 

classificação dos mesmos, após a classificação especificada no parágrafo anterior 

(UNEB, 2002, p. 1). 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana, através da Resolução Consu nº 034/06, 

estabeleceu as reservas de vagas nos cursos de graduação, para grupos historicamente 

excluídos (UEFS, 2006). Os Processos Seletivos de Acesso ao Ensino Superior desta 
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instituição devem garantir o percentual correspondente a uma meta percentual de 50% de cada 

curso de graduação a serem preenchidas com os seguintes critérios: 

 

I – Todas as vagas reservadas serão preenchidas prioritariamente por candidatos que 

tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos dois anos do Ensino Fundamental 

nas Séries Finais (5ª a 8ª série) em escolas públicas. 

II – Oitenta por cento (80%) das vagas reservadas deverão ser ocupadas, seguindo a 

ordem de classificação, por candidato que se declarem negros. 

III – Serão reservadas duas vagas a mais em cada curso, além das previstas no edital 

de seleção, para membros de grupos indígenas e/ou para comunidade quilombola 

(UEFS, 2006, p.1). 

 

A Universidade Estadual de Santa Cruz, através da Resolução Consepe nº 64/2006, 

instituiu em todos os seus cursos de graduação a reserva de vagas para alunos de escolas 

públicas (UESC, 2006), a serem preenchidas da seguinte forma: 

  

I – 50% (cinquenta por cento) das vagas de cada curso e em cada turno na seguinte 

ordem de prioridade: a) estudantes que tenham cursado todo o Ensino Médio e os 

últimos quatro anos do Ensino Fundamental em escola pública, sendo que, deste 

percentual, 75% (setenta e cinco por cento) serão destinadas aos estudantes que se 

autodeclararem negros; b) havendo, ainda, vagas remanescentes do percentual 

indicado na alínea a, as mesmas serão destinadas aos demais candidatos. 

II – Em cada curso serão admitidas até 02 (duas) vagas além das estabelecidas, 

desde que sejam destinadas a índios reconhecidos pela FUNAI ou moradores de 

comunidades remanescentes dos quilombos, que tenham cursado os últimos quatro 

anos do Ensino Fundamental e o Ensino Médio integralmente em escolas públicas e 

que tenham sido classificados no Processo Seletivo, observada a ordem de 

classificação (UESC, 2006, p.1). 

 

A Universidade do Sudoeste da Bahia, pela Resolução Consepe nº 37/2008, instituiu 

em seu processo de seleção de estudantes, o sistema de reserva de vagas e quotas adicionais 

nos cursos de graduação e dá outras providencias (UESB, 2008). Como se vê: 

 

Art. 1º - Instituir reserva de vagas em todos os cursos de graduação da UESB, 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) das vagas de cada curso e em cada 

turno, para estudantes que comprovem a procedência de no mínimo 7 (sete) anos de 

estudos regulares, ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de 

ensino equivalente, em estabelecimentos da Rede Pública de Ensino do Brasil, 

compreendendo parte do Ensino Fundamental, a partir do 5º ano, e todo o Ensino 

Médio, vetado aos portadores de diploma de ensino superior, a serem preenchidas de 

acordo com os percentuais e critérios abaixo, na seguinte ordem de prioridade: 

a) 70% (setenta por cento) destas vagas reservadas serão destinadas aos estudantes 

que se autodeclararem negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo 

classificação étnico-racial adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o que corresponde a 35% do total das vagas regulares; 

b) 30,0% (trinta por cento) das vagas reservadas adotarão apenas a procedência de 

no mínimo 7 (sete) anos de estudos regulares, ou que tenham realizado curso 

supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimentos da Rede 

Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do Ensino Fundamental, a partir 

do 5º ano, e todo o Ensino Médio, sem qualquer outra condicionalidade ou recorte 
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de composição de qualquer natureza, o que corresponde a 15% do total das vagas 

regulares (UESB, 2008, p. 1). 

 

Assim, todas as universidades públicas da Bahia possuem em seus processos seletivos 

determinada quantidade de vagas reservadas para a camadas da sociedade que foram ao longo 

da história excluídas dos conhecimentos acadêmicos. Tais medidas são maneiras de reparar e 

recompensar esse público socialmente desfavorecido.   
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Do ponto de vista metodológico, este trabalho foi estruturado sob procedimentos de 

pesquisa exploratória por ter como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema 

e torna-lo explícito no que se refere ao aprimoramento da ideia central do tema, privilegiando-

se a dimensão descritiva dos fenômenos e de sua trajetória espaço-temporal, como forma de 

subsidiar a compreensão e interpretação da expansão do Ensino Superior e a implantação de 

políticas de Ações Afirmativas. 

Adequam-se a este tipo de percurso análises descritivas que, conforme Gil (2002) tem-

se por objetivo estudar as características de determinada população ou fenômeno, ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Algumas pesquisas, como a presente, vão além da 

simples identificação da existência de relações entre as variáveis, e buscam determinar a 

possível natureza de tais relações, no entanto, habitualmente as pesquisas exploratórias e 

descritivas são utilizadas em conjunto nas pesquisas de cunho social. 

O objeto de estudo deste trabalho restringiu-se às Universidades Públicas do Estado da 

Bahia8 no contexto das ações afirmativas. Assim foram consideradas: 

 

a) Universidade Federal da Bahia - UFBA 

b) Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB 

c) Universidade do Estado da Bahia – UNEB 

d) Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS 

e) Universidade do Sudoeste da Bahia – UESB 

f) Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC 

 

 

                                                           
8 No dia 05 de junho de 2013, foram sancionadas, a Lei nº 12.818/2013 e a Lei nº 12.825 que criavam a 

Universidade Federal do Sul da Bahia e a Universidade Federal do Oeste da Bahia no estado. Por ter sido criadas 

durante o desenvolvimento desta pesquisa, estas, não foram objetos de estudo. Além da Fundação Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), criada pela Lei nº 10.473 de 27 de junho de 2002, por estar 

situada nos estados de Pernambuco, Bahia e Piauí. 
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Os dados do Censo da Educação Superior (Brasil, INEP, 2014) foram utilizados no 

capítulo cinco do presente trabalho para investigar o acesso dos alunos às universidades 

públicas no estado da Bahia. Sobre essa base de dados, Travitzki e Raimundo (2012), diz que 

até o momento foram poucos os estudos sobre o impacto das políticas de ações afirmativas 

utilizando os dados do censo da educação superior com frequência anual e abrangência 

nacional. 

Os Microdados da Educação Superior do INEP, foram referentes a quantidade de 

curso de graduação, conforme a classificação da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE (Anexo A) e grau acadêmico: bacharelado, 

licenciatura e tecnológico. Além das informações referentes as quantidades de matrícula, 

concluintes e ingressantes; sexo (masculino e feminino), forma de ingresso (se beneficiado 

com ações afirmativas), cor e raça, além de apoio social (auxílio financeiro). 

Os dados retirados da Sinopse da Educação Superior do INEP referentes as 

Instituições de Ensino Superior, foram: Candidatos inscritos por vestibular e por outros 

processos seletivos, vagas oferecidas dos cursos de graduação presencial, matrícula nos cursos 

de graduação presenciais e número de cursos presenciais na Bahia. Considerou-se a 

dependência administrativa: Federal, Estadual e Privada para estes dados no período de 2003 

a 2013. 

Foi considerada a divisão do território de identidade da Bahia, SEI: Bacia do Jacuípe, 

Bacia do Paramirim, Bacia do Rio Corrente, Bacia do Rio Grande, Baixo Sul, Chapada 

Diamantina, Costa do Descobrimento, Extremo Sul, Irecê, Itaparica, Litoral Norte e Agreste 

Baiano, Litoral Sul, Médio Rio de Contas, Médio Sudoeste da Bahia, Metropolitana de 

Salvador, Piemonte da Diamantina, Piemonte do Paraguaçu, Piemonte Norte do Itapicuru, 

Portal do Sertão, Recôncavo, Semiárido Nordeste II, Sertão do São Francisco, Sertão 

Produtivo, Sisal, Vale do Jiquiriça, Velho Chico e Vitória da Conquista (Figura 1). No 

Apêndice A constam as cidades de cada território de identidade. 
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Figura 1 – Mapa da divisão da Bahia por território de identidade 
Fonte: SEI, 2014. 

 

 Para a análise centrada nas ações afirmativas da UESC, no capítulo seis deste trabalho, 

os dados foram retirados dos questionários do vestibular 2008 da Universidade Estadual de 

Santa Cruz, disponibilizados pela Gerência de Seleção e Orientação – GESEOR. As variáveis 

do questionário sociocultural e econômico (Anexo B) que compôs o material de inscrição no 

processo seletivo da UESC, composto por questões divididas em quatro grupos: Identificação, 

Informações econômicas, Informações escolares e Informações socioculturais. 

 

I – Identificação: Procedência, cor ou raça, origem étnica ou racial e afrodescendente; 

II – Informações escolares: Ano de conclusão ou que concluirá o ensino médio, tipo de 

estabelecimento que cursou o Ensino Médio, modalidade de Ensino Médio, frequência em 
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curso pré-vestibular, influências na escolha do curso, como se considera em relação a primeira 

opção do curso e escolaridade do pai e da mãe; 

III – Informações Socioculturais: Livros lidos, meios de informação e acesso à 

Internet; 

IV – Informações Econômicas: Trabalhando atualmente, vínculo empregatício, 

beneficiário de Programas Sociais, renda mensal, participação na renda familiar, condição do 

imóvel residente e meio de transporte. 

Além das informações dos questionários sociocultural e econômico, foram cedidos 

pela GESEOR as concorrências dos candidatos por vagas dos processos seletivos, de 2008 a 

2013, desagregadas em reservas de vagas, processo universal, semestre de entrada no curso, 

sexo e turno. Assim como, as informações de bolsas de estudo concedidas pela Assessoria 

Estudantil (ASSEST). 

O Qui Quadrado, simbolizado por χ² que consiste em um teste de hipóteses, não 

paramétrico, que tem como função encontrar a associação entre duas variáveis e avaliar se 

existe relação entre as variáveis qualitativas, pode ser descrito pela seguinte equação proposta 

por Karl Pearson (PESTANA; GAGEIRO, 2003): 

 

χ2 = ∑ [
(o – e)

2

e
]          (1) 

Em que: 

o é a frequência observada para cada classe 

e é a frequência esperada para aquela classe 

 

Sendo que (o –  e) = desvio (d), portanto a equação pode ser descrita da seguinte formula: 

χ2 = ∑ [
d2

e
]           (2) 

 

Para estabelecer a relação entre as variáveis socioculturais e econômicas, realizou-se 

uma análise bivariada entre cada variável do questionário socioeconômico com o sexo 

(masculino e feminino) e a forma de seleção (cotas e processo universal) universidade, através 

do teste não-paramétrico qui-quadrado. A análise foi feita ao nível de 5% de significância (p-

valor < 0,05). 
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5 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO 

ESTADO DA BAHIA 

 

5.1 Interiorizações do ensino superior da Bahia 

 

Na “onda” das transformações do ensino superior brasileiro, levada pelas 

reivindicações dos movimentos sociais nos anos 1960, ocorreu o processo de expansão do 

sistema de ensino terciário no estado da Bahia, com um relevante aumento do número de 

estabelecimentos privados e interiorização do ensino. 

Como apontado por Midlej (2004), esse processo de interiorização do ensino na Bahia, 

surgiu com a implantação das escolas de ensino superior isoladas nas principais cidades do 

Estado, tendo em sua maioria caráter privado. Posteriormente, tais escolas se constituíram 

como núcleo para a criação das atuais Universidade mantidas pelo Estado. Ressalta-se que 

este trabalho tem como objeto de estudo as Instituições de Ensino Superior IES públicas da 

Bahia, que além das quatro universidades estaduais conta com mais duas universidades 

federais. 

 Até os anos 1960, havia apenas uma IES pública no estado, a Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), com quantidade insuficiente de vagas para atender a demanda potencial desta 

modalidade de ensino, não sendo capaz de abranger todas as regiões do estado, ficando 

concentrada apenas na capital.  

 A UFBA teve sua origem ainda em 1808, quando o Príncipe Regente Dom João VI 

homologou a criação da Escola de Cirurgia da Bahia, primeiro curso superior do Brasil. No 

século XIX foram instituídos os cursos de Farmácia (1832) e Odontologia (1864), a Academia 

de Belas Artes (1877), Direito (1891) e Politécnica (1896). No século XX, Isaías Alves criou 

a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1941) e, em 1946 foi constituída à Universidade 

Federal da Bahia, tendo como seu primeiro reitor Edgar Santos. Em 1950, passou a ser a 

Universidade Federal da Bahia, com a integração das escolas isoladas e instituindo novos 

cursos (UFBA, 2014). 
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 No interior do estado, com a crescente demanda por profissionais qualificados do 

magistério para atender o público das séries primarias e secundárias da rede pública de ensino, 

intensificou-se a necessidade de implementação de unidades de educação superior no interior 

do estado para formação de professores, principalmente aqueles nas áreas de licenciaturas. 

Com a Lei Estadual de 1.802 de 25 de outubro de 1962, foram criadas algumas faculdades 

isoladas, que são: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Feira de Santana, Vitória da 

Conquista, Jequié, Ilhéus, Caetité e Juazeiro (MIDLEJ, 2004). O processo de interiorização 

inicialmente ocorreu com a instalação de Faculdades de Formação de Professores nas 

principais cidades do interior, que passaram a atuar como distritos geoeducacionais (UEFS, 

2014). 

Nesse sentido Boaventura destaca que: 

 

O importante é observar a mudança de estratégia do governo estadual, localizando 

no Interior entidades de educação superior para atender, primeiramente, à demanda 

educacional e, em segundo lugar, para responder às necessidades sociais e 

econômicas pela formação de quadros profissionais (BOAVENTURA, 1983, p. 

101). 

 

Na década de 1970, as políticas voltadas para a educação, nos âmbitos federal e 

estadual passaram a ser guiadas pela Teoria do Capital Humano, que compreende a educação 

como fator preponderante para a desenvolvimento econômico. Em 1968 o governo baiano dá 

forma à política de educação criando o Plano Integral de Educação, voltado para a ampliação 

e expansão do sistema de ensino em todos os níveis com objetivo, também, de formar 

profissionais para o processo de industrialização (UEFS, 2014). Posteriormente, foi criada a 

Fundação Universidade de Feira de Santana (FUFS) através da Lei Estadual nº 2.784, de 24 

de janeiro de 1970. 

Com a criação e vigência da Lei Federal nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, a 

FUFS teve seu plano estrutural fundamentado nos dois princípios básicos da Reforma 

Universitária: O de não duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes e o da 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Entre as alternativas de integração 

estrutural oferecida pela Lei, com base na articulação entre departamentos e Administração 

Superior foi eliminada a possibilidade de coordenação administrativa em nível intermediário – 

faculdades, institutos ou centros. Assim, a solenidade em 31 de maio de 1976 marcou a 

formalização da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS, 2014). 

 No que se refere à criação de uma Universidade, na região sudoeste, apenas em 1980 

com a Lei nº 3.799, de 23/05, o Poder Executivo instituiu uma Fundação para criar e manter 
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uma universidade no Sudoeste do Estado. A Fundação Educacional do Sudoeste foi criada 

através do Decreto nº 27.450, de 12/08/80, com o objetivo de implantar e manter uma 

Universidade no Sudoeste, incorporando ao seu patrimônio os bens e direitos pertencentes às 

Faculdades existentes em Vitória da Conquista e Jequié (UESB, 2014).  

 Nesse caminho, em 1980, pela Lei Delegada nº 12, de 30/12/1980, a Fundação 

Educacional do Sudoeste foi extinta, como mantenedora da Universidade, sendo criada a 

Autarquia Universidade do Sudoeste. Pelo regulamento de implantação desta universidade 

aprovado em 25/08/81, pelo Decreto nº 28.169, a ela foram incorporadas as Faculdades de 

Formação de Professores de Vitória da Conquista, a Faculdade de Administração e outras 

unidades que viessem a ser instituídas e a ela vinculadas (UESB, 2014). Com a constituição 

da Autarquia foram implantados, também, as Escolas de Agronomia, em Vitória da 

Conquista, Zootecnia, em Itapetinga, e Enfermagem, em Jequié.  

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), é a maior instituição pública de ensino 

superior da Bahia, abrangendo geograficamente todas as regiões do Estado, criada em 1º de 

junho de 1983 através da Lei Delegada n.º 66, funciona numa estrutura multicampi e é 

mantida pelo governo do Estado por meio da Secretaria da Educação, com sede e foro na 

cidade de Salvador (UNEB, 2014).  

 A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) originou-se das escolas isoladas 

criadas no eixo Ilhéus/Itabuna. Em Ilhéus, a Faculdade de Direito foi autorizada a funcionar 

em 19/03/1960, em Itabuna a Faculdade de Filosofia foi autorizada a funcionar em 

05/10/1960, incluindo as atividades com os cursos de Filosofia, Letras, Pedagogia, Estudos 

sociais e Ciências (MIDLEJ, 2004). Porém, apenas em 1991, após muitas lutas dos agentes 

locais o anseio tornou-se real com a estadualização da Federação das Escolas Superiores de 

Ilhéus e Itabuna (FESPI). 

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) foi instituída a partir da Lei 

nº 11.151 sancionada pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva. Sua sede fica na cidade 

de Cruz da Almas no antigo local onde era a sede da Escola de Agronomia da UFBA, no 

entanto funciona  com o sistema multicampi. No Quadro 1 fica sintetizado as especialidades 

de cada universidade que integraram o objeto de estudo dessa pesquisa, além da Fundação 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Universidade Federal do Sul da 

Bahia (UFSB) e Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). 
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Quadro 1 – Instituições públicas de ensino superior do estado Bahia em 2014 

Sigla Instituição 

Ano de 

Funcionamento 

e Natureza  

Sede Localização 

UFBA 
Universidade Federal 

da Bahia 

1950   

Multicami 
Salvador 

Salvador, Barreiras e 

Vitória da Conquista 

UEFS 

Universidade 

Estadual de Feira de 

Santana 

1970   

Unicampus 

Feira de 

Santana 
Feira de Santana 

UESB 

Universidade 

Estadual do Sudoeste 

da Bahia 

1983   

Multicampi 

Vitória da 

Conquista  

Vitória da Conquista, 

Jequié e Itapetinga 

UNEB 
Universidade do 

Estado da Bahia 

1983   

Multicampi 
Salvador 

24 cidades do estado da 

Bahia 

UESC 

Universidade 

Estadual de Santa 

Cruz 

1991   

Unicampus 
Ilhéus Ilhéus 

UNIVASF1 

Fundação 

Universidade Federal 

do Vale do São 

Francisco 

2002   

Multicampi 
Petrolina - PE 

 Petrolina-PE, Juazeiro-

BA, São Raimundo 

Nonato-PI, Senhor do 

Bonfim-BA e Paulo 

Afonso-BA. 

UFRB 

Universidade Federal 

do Recôncavo da 

Bahia 

2005   

Multicampi 

Cruz das 

Almas 

Cruz das Almas, Santo 

Antônio de Jesus, 

Cachoeira, Amargosa e 

Feira de Santana 

UFSB 
Universidade Federal 

do Sul da Bahia 

2013 

Multicampi 
Itabuna 

Itabuna, Porto Seguro e 

Teixeira de Freitas 

UFOB 
Universidade Federal 

do Oeste da Bahia 

2013   

Multicampi 
Barreiras 

Barreiras, Bom Jesus da 

Lapa, Barra e Luís 

Eduardo Magalhães 

Nota 1: Universidade não genuinamente da Bahia, com campus em dois outros estados Pernambuco e Piauí. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

  

A distinção que existe quanto ao perfil de cada universidade, reside em função de sua 

trajetória de criação e do projeto institucional que foi adaptado à realidade da região de 

abrangência, pela necessidade de atender as demandas específicas de cada região e servir 

como mola propulsora para o desenvolvimento regional.  

 

5.2 Acesso ao ensino superior público na Bahia 

 

O desenvolvimento social e econômico de uma nação está atrelado as suas instituições 

que contribuem para tal realização, e a universidade é uma dessas instituições, ao exercer as 
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funções de ensino, pesquisa, extensão e assistência, participando na elaboração de soluções 

para os problemas sociais, assim como da melhoria das condições de vidas da sociedade 

(BATISTA, 2006). 

 Para Batista (2006) a educação superior no brasileiro depende menos das vitórias 

políticas do que das capacidades das pessoas que dele fazem parte para entende 

adequadamente sua realidade e propor soluções adequadas. Cabe então, a universidade a 

missão de criar, desenvolver, sistematizar e difundir conhecimento em suas áreas de atuação, 

com o objetivo principal de contribuir para a desenvolvimento social, econômico, cultural e 

científico da nação, promovendo a inclusão da diversidade étnico-cultural e redução das 

desigualdades sociais e regionais do país. 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissociável dos Estados, 

Municípios e Distrito Federal, constitui-se então assim o Estado democrático de direito, tendo 

como fundamentos a soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político (BRASIL, 2012). 

No artigo 5º da Constituição Federal fica estabelecido que a educação é direito de 

todos e dever do Estado e da Família. A educação será promovida e incentivada, com a 

colaboração da sociedade, visado desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da 

cidadania e à qualificação para o mercado de trabalho. Assim, o ensino deverá ser ministrado 

com base no princípio da igualdade de condição de acesso e permanência, coexistindo 

instituições públicas e privadas garantindo a gratuidade e gestão democrática do ensino 

público (art. 206, inciso I a VII), (BRASIL, 2012). 

Nesse caminho, Silva (2012) aponta que desde a Declaração Universal dos direitos 

humanos, do acesso à educação básica ao ensino superior é um direito do cidadão. A 

admissão à educação superior deve ser baseada no mérito, esforço, perseverança e 

determinações mostrada por aqueles que buscam ter acesso à educação superior, podendo ser 

desenvolvida na perspectiva da educação continuada no decorrer da vida, não importando 

idade e considerando as devidas competências adquiridas no processo de formação anterior. 

Não sendo assim, admitidos qualquer discriminação com base em raça, sexo, idioma, religião, 

considerações econômicas, culturais e incapacidades física para ter acesso ao ensino superior. 

Faz-se então necessário, a diversificação dos modelos de educação superior, os métodos e 

critérios de recrutamento e especial para a ampliação do acesso dos grupos que no passado 

foram excluídos. 

O sistema de ensino no Brasil está organizado sob a forma de regime cooperado entre 

União, Estados Municípios e Distrito Federal (art. 211, § 1 a 4): a União organiza o sistema 
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federal de ensino e o dos Territórios, financiando as instituições de ensino públicas federais e 

exercendo, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 

equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante 

assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; os 

Municípios atuam prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil; os Estados e 

o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio; na organização de 

seus sistemas de ensino (BRASIL, 2012). Nos últimos anos, Estados e Municípios, também, 

passaram a atuar no nível superior. 

Além dos princípios gerais estabelecidos pela Constituição, como mostra Naves 

(2002), o sistema de educação no Brasil foi redefinido pelas Lei de Diretrizes e Bases 

Nacional (LBDN), Lei nº 9.394/96, na qual foram estabelecidos os níveis escolares e as 

modalidades de educação e ensino, tais como determinado suas finalidades, como ilustrado na 

Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Estrutura do Sistema Educativo Brasileiro. 
Fonte: NEVES, 2002, p. 39. 
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A educação no Brasil se divide em dois níveis: a Educação básica, composta pela 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio tem como finalidade desenvolver o 

educando e fornecer educação comum indispensável para o exercício da cidadania e dar-lhe 

meios para progredir nos estudos posteriores e no mercado de trabalho; e a Educação superior, 

ministrado pelas IES públicas e privadas, abertas a candidatos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente e classificado em processo seletivo (NAVES, 2002). 

A LDB, lei nº 9.394/96 trouxe uma inovação no ensino superior, ao redefinir a 

tipologia da IES no Brasil, principalmente no que se refere a natureza administrativa. No nível 

das instituições, isto é no plano vertical, além das já existentes foram criados dois novos tipos: 

a universidade especializada e aos centros universitários conforme pode ser observado no 

Figura 3. Quanto ao plano horizontal foram criados os cursos sequenciais em nível de 

graduação, os mestrados profissionais em nível de pós graduação, além da regulamentação da 

educação a distância (NAVES, 2002). 

 

 
Figura 3 – Organização acadêmica da educação superior no Brasil. 
Fonte: NEVES, 2002, p. 42. 
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No que se refere a organização acadêmica, as instituições de ensino superior do 

Sistema Federal, são classificadas em: universidade, centros universitários; e faculdades 

integradas, faculdades, institutos ou escolas superiores. 

As universidades caracterizam-se pela oferta regular de atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão, atendendo ao que dispõem os artigos 52, 53 e 54 da Lei no 9.394, de 

20 de dezembro de 1996. Os centros universitários são instituições de ensino superior 

pluricurriculares, que se caracterizam pela excelência do ensino oferecido, comprovada pelo 

desempenho de seus cursos nas avaliações coordenadas pelo Ministério da Educação, pela 

qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas a 

comunidade escolar (DECRETO Nº 3.860, 2001). 

As faculdades integradas são instituições com propostas curriculares em mais de uma 

área de conhecimento, organizadas para atuar com regimento comum e comando unificado. 

Contudo, a criação de cursos superiores em instituições credenciadas como faculdades 

integradas, faculdades, institutos superiores ou escolas superiores depende de prévia 

autorização do Poder Executivo. Os institutos superiores de educação criados na forma do 

Decreto no 3.276, de 6 de dezembro de 1999, deverão definir planos de desenvolvimento 

institucional (DECRETO Nº 3.860, 2001). 

Segundo Soares (2002), para os alunos terem acesso à educação superior no Brasil, 

normalmente ocorria através do exame do vestibular realizado em cada instituição, o número 

de vagas dos cursos é estabelecido pela administração da IES pública ou privada. As provas 

dos vestibulares constituem-se com o conteúdo das disciplinas de ensino médio, além de 

prova de uma língua estrangeira e uma redação. Todavia, atualmente as universidades vem 

adotando outras formas de ingresso: Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), avaliação 

seriada no Ensino Médio, entrevistas ou exames curriculares do histórico escolar, etc. 

Dentro desse contexto, os dados do INEP mostram que o número de candidatos 

inscritos no vestibular e por outros processos seletivos na rede de ensino superior na Bahia 

cresceu nas categorias federal e privada, 194,1% e 20,3% respectivamente, ao comparar 2003 

com 2010, segundo a dependência administrativa, com exceção da categoria estadual que 

reduziu em 27,1% o número de candidato inscritos. O aumento expressivo das quantidades de 

candidatos que procuram as instituições federais pode estar associado a criação de novas 

instituições federais no estado, como a criação da UFRB. 

No geral, houve um aumento de 22,0% na quantidade de candidatos que inscreveram-

se nos vestibulares e outros processos seletivos na Bahia para acessar a educação superior ao 
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comparar 2003 com 2010. Na Figura 4 observou-se a evolução das quantidades de candidatos 

inscritos no período de 2003 a 2013. 

Nos anos seguintes coincidem com a adoção do SISU, de forma parcial ou total, nos 

processos seletivos das IES públicas do estado. Observa-se que de 2011 para 2012 a demanda 

na categoria federal aumentou 47,5% e na estadual 155%. Andriola (2011) ressalta que a 

metodologia do SISU possibilita o candidato concorrer às vagas de todas as universidades que 

participam desse sistema. Na sessão 6.1 do próximo capítulo, centrado nos dados da UESC, 

fica evidente o aumento da demanda com a implementação do Sistema de Seleção Unificada. 

 No ano de 2013 não se confirma a tendência de aumento na quantidade de inscritos 

dos processos seletivos das instituições estaduais. Ao buscar informações nos relatórios de 

concorrência dos processos seletivos de cada IES estadual foi encontrado um somatório de 

aproximadamente 82 mil candidatos na UEFS, UESB e UESC, porém não está disponível as 

informações da UNEB, que é a maior universidade entre as estaduais. Assim, não foi possível 

comparar os dados disponibilizados pelo INEP com as informações institucionais. 

 

 

Figura 4 – Evolução do número de candidatos inscritos por vestibular e por outros processos 

seletivos na Bahia, por dependência administrativa, de 2003 a 2013. 
Fonte: INEP - Sinopses Estatísticas da Educação Superior. 

 

 Ao referir-se a quantidade de vagas oferecidas nos cursos presenciais das Instituições 

de Ensino Superior da Bahia (Figura 5), observou-se que no total houve um aumento de 

94,7% do ano de 2003 para 2013. As instituições privadas, com 84,1% das vagas, são aquelas 

que ofertaram maior quantidade de vagas no estado da Bahia em 2013, isso representa que as 
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IES públicas são responsáveis por uma pequena fatia na formação de profissionais de nível 

superior no Estado. Nesse mesmo período, as IES privadas aumentaram 107,5% o número de 

vagas oferecidas. 

 Quanto as IES públicas, restringiram-se a ofertar apenas 24.999 vagas no ano de 2013, 

isso representou 15,9% das vagas de ensino superior dos cursos presenciais do estado da 

Bahia, sendo que deste valor 48% foram ofertadas pelas universidades estaduais. As 

universidades federais expandiram no que se refere a oferta de vagas, elevando de 4.021 para 

12.999, nos anos de 2003 e 2013 respectivamente, isso significa que houve um aumento de 

223,3% na oferta de vagas dos cursos presenciais. Acredita-se que o aumento expressivo do 

número de vagas das IES federais está associado a expansão do ensino superior com o 

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

(REUNI). 

 Por outro lado, considerando esses dois períodos, houve uma redução de 7,9% do 

número de vagas em cursos presenciais ofertados pelas IES públicas estaduais. A Figura a 

seguir demostrou a evolução da quantidade de vagas oferecidas dos cursos de graduação 

presencial na Bahia, segundo a dependência administrativa das instituições no período de 

2003 a 2013. 

 

 

Figura 5 – Evolução do número de vagas oferecidas dos cursos de graduação presencial na 

Bahia, por dependência administrativa, de 2003 a 2013. 
Fonte: INEP - Sinopses Estatísticas da Educação Superior. 
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Visualiza-se na Figura 6 a Evolução do número de matriculas nos cursos de graduação 

presenciais na Bahia por dependência administrativa, entre os anos de 2003 e 2013. 

Observou-se que o número de matriculas nos cursos presencias de graduação aumentou 

anualmente, em 2003 foram efetuadas 144.852 matrículas, e em 2013 foram efetuadas 

289.427 matrículas, o que corresponde um aumento de 99,8%. De 2003 a 2013, em média, 

67% das matrículas efetuadas no ensino superior foram realizadas nas IES privadas. 

Nesse período as IES federais aumentaram 129,5% a quantidade de matriculas 

efetuadas, as estaduais aumentaram apenas 31,7% e as privadas tiveram um acréscimo de 

120,8%.  

 

 

Figura 6 – Evolução do número de matrícula nos cursos de graduação presenciais na Bahia, 

por dependência administrativa, de 2003 a 2013. 
Fonte: INEP - Sinopses Estatísticas da Educação Superior. 

 

 A Figura 7 mostra a evolução do número de cursos presenciais na Bahia, segundo a 

dependência administrativa, no período de 2003 a 2013 houve um aumento de 157% na 

quantidade de cursos. Nesse mesmo sentido as IES federais aumentaram 273%, as Estaduais 

91% e as privadas 184% na quantidade de cursos. 

As IES privadas ganharam espaço para ofertar ensino superior desde 2005 com a 

criação do Programa Universidade para Todos (ProUni). Programa que concede bolsas de 

estudo com financiamento do governo federal. Assim, em 2013, as instituições privadas 

representavam 56% dos cursos de graduação presenciais no estado da Bahia. As IES federais 

e estaduais correspondias a 15,3% e 28,7% respectivamente. 
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Figura 7 – Evolução do número de cursos presenciais na Bahia, por dependência 

administrativa, de 2003 a 2013. 
Fonte: INEP - Sinopses Estatísticas da Educação Superior. 

 

Nota-se na Bahia, assim como no Brasil, que o ensino superior é, ainda, 

predominantemente ofertado pelas repartições privadas, esse fenômeno foi observado em 

momentos passado da história recente do ensino superior do Brasil, como após a reforma da 

educação de 1968 que era basicamente voltada para as instituições federais e nos anos 1990 

com a facilidade de abertura dessas repartições de caráter privado. 

No final dos anos 1990, conforme Martins (2000) o ensino superior depois de longo 

período de estagnação, deu mostras que estava recuperando a capacidade de crescimento. 

Argumenta que em parte o aumento das matriculas está atrelado a expansão do ensino médio 

e as clientelas dos adultos já integrados no mercado de trabalho, que procuram as instituições 

de ensino superior para melhorar suas chances no mercado de trabalho com a obtenção de um 

título acadêmico. Martins (2000, p. 56) diz que no Brasil “caso se mantenha a taxa média de 

crescimento de 7% ao ano, verificada no período 1994-98, teremos aproximadamente 3 

milhões de alunos matriculados nos cursos de graduação daqui a cinco anos”. Fato que se 

consumou, o Brasil em 2003 possuía 3.887.022 de alunos matriculados na educação superior.  

Martins (2000) anuncia, também, que grande parte da expansão do ensino de 

graduação foi atendida e patrocinada pelo setor privado. O segmento público, especialmente 

as IES federais, encontraram dificuldades para ampliar sua demanda. A relativa estagnação da 

esfera pública, e de certo modo, o esgotamento das capacidades dos governos federal e 

estadual em aumentar o investimento na ampliação dessas instituições. 
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A política adotada pelo governo federal, de restrição ao financiamento das instituições 

públicas, possibilitando a aberturas de novos cursos com características das novas realidades e 

cobrir as diversas áreas de conhecimento poderia gerar escassez de profissionais em 

determinadas áreas. Em outros termos, a política do governo, favorece a ampliação da rede 

privada. Segmento que poderia proporcionar o crescimento exacerbado de determinado tipo 

de curso em detrimento de outros. Cunha (2002), demonstra que ente 1998 e 2000, só na 

região metropolitana de Salvador foram criados 49 cursos de Administração. 

Com tais questões, Cunha (2002) concluiu que se a política do sistema não contempla, 

mesmo em termos gerais, um mínimo de ordenamento no movimento de expansão da oferta 

de cursos, pode-se configurar, em futuro próximo, um aumento do contingente de 

profissionais qualificados e desempregados, decorrente do crescimento demasiado de um 

único tipo de curso. 

Expansão do ensino privado na Bahia no período pode ser explicada pela ausência de 

investimentos da União no Ensino Superior por várias décadas. E com concentração de 

investimentos por muitos anos apenas na região metropolitana Salvador. Na ausência de 

investimentos da União o Estado da Bahia através das IES estaduais procurou ainda que de 

maneira tímida suprir a demandas pela educação superior no interior. 

A espacialização da oferta do ensino superior no estado da Bahia será apresentada no 

próximo capítulo. 

 

5.3 Distribuição espacial da oferta do ensino superior público na Bahia 

 

Este item tem como foco a evolução da criação dos cursos de ensino superior na 

Bahia, com base nas informações estatísticas disponibilizadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

A Bahia, até o ano de 2013 contou com apenas seis Instituições de Ensino Superior 

Públicas, sendo quatro delas enquadrada na categoria administrativa “pública estadual” e duas 

na categoria administrativa “pública federal”. Dentre as públicas estaduais, observou-se que 

ocorreu um aumento de 16% no número de cursos de graduação da UEFS do ano 2010 para 

2013, já na UESB foram criados apenas dois cursos nesse mesmo período o que equivale um 

aumento de 3,45%. A UESC expandiu em 13,9% o número de cursos, correspondente a cinco 

novos cursos dos quais quatro novas engenharias (Química, Mecânica, Civil e Elétrica). 

 Os dados coletados do INEP, apresentou maior variação percentual na quantidade de 

cursos de graduação na UNEB, como ficou evidenciado na análise. No ano de 2010, o INEP 
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registrou 171 cursos de graduação na UNEB, já em 2011 foram contabilizados 156, isso 

significa um decréscimo de 8,8% no número de cursos de graduação da instituição. 

 Nas instituições federais, a Universidade Federal da Bahia aumentou em 4,9% o 

número de cursos de graduação no período de 2010 para 2013, e a Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia 24,24%, correspondendo a 8 novos cursos, como podem ser observados 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Evolução da quantidade de curso de graduação nas Instituições de Ensino Superior 

Pública da Bahia, no período de 2010 a 2013 

Ano 
Curso de Graduação Estadual   Curso de Graduação Federal 

Total geral 
UEFS UESB UESC UNEB Total   UFBA UFRB Total 

2010 25 58 36 171 290 
 

123 33 156 446 

2011 28 57 41 156 282 
 

124 35 159 441 

2012 30 60 41 - 131 
 

- 36 36 167 

2013 29 60 41 - 130   129 41 170 300 
Nota: Os microdados apresentam inconsistência nos respectivos anos sem informações. Para a UNEB o INEP 

apresenta 338 e 313 cursos e nos relatórios institucionais conta 123 e 126 cursos nos anos de 2012 e 2013, 

respectivamente. Para UFBA 2012 os dados do INEP apresentam 167 cursos e nos relatórios dos institucionais 

113 cursos. 

Fonte: INEP - Microdados da Educação Superior (2014). 

 

A Tabela 2 apresenta o crescimento do número de curso de graduação por área geral 

de formação, de acordo com a classificação da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Observou-se que a maioria dos cursos nas IES 

públicas da Bahia concentrou-se na área de educação, como já foi mencionado anteriormente, 

esses cursos podem estar associados a criação de turmas especiais. Na área de Agricultura e 

Veterinária foram criados três cursos de 2010 para 2013, representando um acréscimo de 

17,65%, quanto a área de Ciências Sociais, Negócios e Direito houve um aumento de 15,8%, 

sendo que foram criados nove novos cursos. Em 2013 a área de Ciências, Matemática e 

Computação; e, Saúde e Bem Estar Social contavam com 39 cursos, cada. 

Os cursos de graduação da área de Educação representam mais da metade do total de 

cursos. Em 2010, essa área concentrava 56,5% de todos os cursos das IES públicas do estado 

da Bahia, em 2011 esse valor era de 54,4%. Os dados mostram uma redução na participação 

desta categoria no período de 2010 para 2011. Dentre as universidades estaduais, a UNEB 

está presente em quase todos os territórios de identidade da Bahia e tem como uma das 

principais características ofertar cursos na área de formação de professores, ou seja curso da 

área de educação denominados de licenciaturas.  
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As áreas de Engenharia, Produção e Construção; e Humanidades e Artes cresceram 

26,1 e 50% respectivamente. Destacou-se que a única área que houve um decréscimo em 

número de cursos de graduação foi a de Serviços a qual saiu de cinco para quatro cursos. 

 

Tabela 2 – Evolução do número de cursos de graduação nas Instituições de Ensino Superior 

Pública da Bahia, conforme a classificação geral da OCDE, no período de 2010 a 2013 

Área Geral OCDE 2010 2011 2012 2013 

Agricultura e veterinária 17 17 19 20 

Ciências sociais, negócios e direito 57 57 67 66 

Ciências, matemática e computação 34 34 46 39 

Educação 252 240 - - 

Engenharia, produção e construção 23 29 32 29 

Humanidades e artes 20 21 37 30 

Saúde e bem estar social 38 38 43 39 

Serviços 5 5 4 4 

Total 446 441 672 613 
Nota: Os microdados do Inep apresentam inconsistência nos respectivos anos sem informações. 

Fonte: INEP - Microdados da Educação Superior (2014). 

 

Outro aspecto analisado referiu-se ao grau acadêmico (Bacharelado, Licenciatura e 

Tecnológico) dos cursos na IES públicas da Bahia. Foram observados em 2013, na UEFS, 16 

cursos na categoria Bacharelado, três a mais que em 2010. A UESC apresentou quatro novos 

cursos nesse período, que representou 22,2% de aumento. Nas Universidades Federais, os 

aumentos dos cursos de bacharelados foram de 14,5% e 33,3%, na UFBA e UFRB 

respectivamente. 

  Os Cursos de Licenciatura têm destaque na UESB, representando 58% dos cursos, e 

na UNEB mais da metade dos cursos encontra-se nesta categoria. Estas duas universidades 

estaduais têm como característica comum ser multicampi e ofertar maior quantidade de cursos 

de licenciatura. Por outro lado na UESF e UESC são unicampus e tem como predominância 

os cursos de Bacharelado.  

Apenas as Instituições de Ensino Superior Públicas Federais na Bahia apresentaram 

cursos com grau acadêmico “Tecnológico”. A UFBA conta com dois cursos e a UFRB com 

três curso nesta categoria (Tabela 3). 

 

 

 

 

 



73 

 

Tabela 3 – Evolução do número curso de graduação das Instituições de Ensino Superior 

Públicas da Bahia, segundo grau acadêmico, no período de 2010 a 2013 

Ano UEFS UESB UESC UFBA UFRB UNEB Total 

Bacharelado 
       

2010 13 24 18 76 18 41 190 

2011 14 24 22 76 20 41 197 

2012 16 24 22 - 21 47 130 

2013 16 25 22 87 24 48 222 

Licenciatura               

2010 12 34 18 45 12 130 251 

2011 14 33 19 46 12 115 239 

2012 14 36 19 51 12 - 122 

2013 13 35 19 40 14 - 121 

Tecnológico               

2010 
   

2 3 
 

5 

2011 
   

2 3 
 

5 

2012 
   

2 3 
 

5 

2013       2 3   5 
Nota: Os microdados do Inep apresentam inconsistência nos respectivos anos sem informações dos tópicos 

bacharelado e da licenciatura. 

Fonte: Elaborado a partir dos Microdados da Educação Superior – INEP (2014). 

Nota: Inclusos cursos EAD. 

 

Nos dados do estado da Bahia por Território de Identidade (Tabela 4), observou-se que 

a Bacia do Rio Corrente apresentou o valor constante de dois cursos em cada ano, a Bacia do 

Paramirim só em 2012 que foi verificado dois cursos e a Bacia do Jacuípe apresentou dois 

cursos em 2011 e sete cursos nos dois anos seguintes. Esses são os territórios com maior 

carência de curso de ensino superior no estado. 

Por outro lado, a Metropolitana de Salvador, o Portal do Sertão e o Litoral Sul são 

aqueles Territórios de Identidade que possuem maiores quantidades de cursos superior no 

estado. Em 2011, na Metropolitana de Salvador contava com 692 cursos, isso significa 52% 

do total de cursos de todo Estado estão concentrados nesse território. Em 2013, essa 

participação reduz para 47%. Pode-se então inferir que novos cursos estão sendo criados no 

interior do estado. 
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Tabela 4 – Evolução do número de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior 

da Bahia, segundo território de identidade, no período de 2011 a 2013 

Território de Identidade 2011 2012 2013 Δ% 2011/2013 

Bacia do Jacuípe 2 7 7 250 

Bacia do Paramirim - 2 - - 

Bacia do Rio Corrente 2 2 2 0 

Bacia do Rio Grande 57 72 67 18 

Baixo Sul 20 24 24 20 

Chapada Diamantina 2 10 9 350 

Costa do Descobrimento 25 33 29 16 

Extremo Sul 44 59 55 25 

Irecê 7 24 24 243 

Litoral Norte e Agreste Baiano 34 46 54 59 

Litoral Sul 76 78 80 5 

Médio Rio de Contas 33 38 38 15 

Médio Sudoeste da Bahia 8 9 9 13 

Metropolitana de Salvador 692 736 722 4 

Piemonte da Diamantina 10 22 23 130 

Piemonte do Paraguaçu 4 15 15 275 

Piemonte Norte do Itapicuru 17 24 16 -6 

Portal do Sertão 78 78 89 14 

Recôncavo 57 64 67 18 

Semiárido Nordeste II 19 31 31 63 

Sertão do São Francisco 19 28 28 47 

Sertão Produtivo 26 41 39 50 

Sisal 13 26 25 92 

Vale do Jiquiriça 10 13 14 40 

Velho Chico 5 12 8 60 

Vitória da Conquista 64 63 66 3 

Total 1324 1557 1541   

Fonte: Elaborado a partir dos Microdados da Educação Superior – INEP (2014). 

 

Ao considerar apenas as Universidades públicas do Estado da Bahia (Tabela 5), 

observou-se que apenas o território de identidade Bacia do Rio Corrente não foi identificado 

um único curso de graduação, ficando essa região carente de qualquer representação de IES 

pública. Na Bacia do Paramirim observou-se apenas dois cursos de graduação em 2012 e na 

Bacia do Jacuípe, apenas cinco cursos de graduação a partir de 2012. 

 Por outro lado, a Metropolitana de Salvador concentra a maior parte dos cursos de 

graduação pública do estado da Bahia, com 141, 192 e 172 nos anos de 2011 a 2013 

respectivamente. O território de identidade Recôncavo aparece como o segundo maior em 



75 

 

quantidade de cursos no estado no ano de 2013, com 43 cursos de graduação. Em 2012, havia 

42 cursos, assim como no território Litoral Sul. 

No ano 2000, todas as regiões econômicas9 do Estado da Bahia já estavam 

comtempladas com a oferta de ensino superior, sobretudo, por conta das IES estaduais, no 

entanto, ressalta-se que a Região Metropolitana de Salvador, naquele final de década, já era 

um ponto forte de concentração dessa oferta, principalmente, devido ao setor privado 

(CUNHA, 2002). 

Sendo que a evolução na criação de novos cursos no Estado, seguiram uma tendência 

de concentração nas áreas de conhecimento de Ciências Humanas e Ciências Sociais 

Aplicada, principalmente nos setores de Economia, Administração e Comércio. No ano 2000, 

cerca de 70% dessas matrículas eram nessas áreas. A maior parcela dos cursos nas áreas de 

Ciências Humanas, e na modalidade das licenciaturas, constituíam-se em Licenciaturas em 

Pedagogia (CUNHA, 2002). 

 

Tabela 5 – Evolução do número de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior 

Públicas da Bahia, segundo território de identidade, no período de 2011 a 2013 

(continua) 

Território de Identidade 2011 2012 2013 Δ% 2011/2013 

Bacia do Jacuípe - 5 5 - 

Bacia do Paramirim - 2 - - 

Bacia do Rio Corrente - - - - 

Bacia do Rio Grande 26 41 22 -15 

Baixo Sul 3 7 7 133 

Chapada Diamantina 2 10 9 350 

Costa do Descobrimento 4 12 12 200 

Extremo Sul 10 25 23 130 

Irecê 4 21 21 425 

Litoral Norte e Agreste Baiano 14 25 25 79 

Litoral Sul 41 42 42 2 

Médio Rio de Contas 23 28 27 17 

Médio Sudoeste da Bahia 8 9 9 13 

Metropolitana de Salvador 141 192 172 22 

Piemonte da Diamantina 7 19 18 157 

Piemonte do Paraguaçu 4 13 13 225 

Piemonte Norte do Itapicuru 10 17 9 -10 
 

 

 

                                                           
9 Regiões Econômicas da Bahia usadas por Cunha (2002): Oeste, Médio São Francisco, Irecê, Baixo Médio São 

Francisco, Piemonte da Diamantina, Paraguaçu, Chapada Diamantina, Litoral Norte, Litoral Sul, Recôncavo Sul, 

Extremo Sul, Metropolitana de Salvador, Sudoeste, Serra Geral e Nordeste. 
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Tabela 5 – Evolução do número de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior 

Públicas da Bahia, segundo território de identidade, no período de 2011 a 2013 

(conclusão) 

Portal do Sertão 28 30 30 7 

Recôncavo 36 42 43 19 

Semiárido Nordeste II 2 8 9 350 

Sertão do São Francisco 8 17 16 100 

Sertão Produtivo 14 28 25 79 

Sisal 10 23 22 120 

Vale do Jiquiriça 7 10 11 57 

Velho Chico 5 12 8 60 

Vitória da Conquista 34 34 35 3 

Total 441 672 613   

Fonte: Elaborado a partir dos Microdados da Educação Superior – INEP (2014). 

 

Os percentuais de matriculas, concluintes e ingressantes da educação superior na 

Bahia (Tabela 6), por território de identidade, em três anos distintos, apresentam retrato 

semelhante a distribuição dos cursos de educação superior no estado. Ressaltou-se que a 

participação relativa na quantidade de matrículas, concluintes e ingressantes nas IES pública 

no território de identidade Metropolitana de Salvador, ficou em torno de 40 a 44%, sendo 

menor do que quando comparada todas as IES do estado que esta região tem participação em 

torno de 55 a 64%. 

No trabalho de Cunha (2002) observou-se quadro semelhante da educação do estado, e 

apontava que essa situação pode significar grandes dificuldades de se empreender um 

processo de interiorização do ensino superior no Estado, apesar dos esforços dos governos em 

suas políticas educacionais. 

Verifica-se que, os territórios do interior que possuem maiores concentração de 

matrículas, concluintes e ingressantes, são aqueles onde estão localizadas as sedes das 

universidades públicas estaduais, UEFS no Portal do Sertão, UESC no Litoral Sul e UESB em 

Vitória da Conquista, além da federal, UFRB localizada no Recôncavo. Na Tabela 6 pode ser 

observada a participação relativa anual de matriculas, concluintes e ingressante na IES 

públicas da Bahia. 
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Tabela 6 – Distribuição percentual das matrículas, concluintes e ingressantes nas Instituições 

de Ensino Superior Públicas da Bahia, segundo território de identidade, no período de 2011 a 

2013 

Território de identidade 
  Matrículas   Concluintes   Ingressantes 

  2011 2012 2013   2011 2012 2013   2011 2012 2013 

Bacia do Jacuípe 

 

- 0,2 0,2 
 

- 0,0 - 
 

- 0,0 - 

Bacia do Paramirim 

 

- 0,1 - 
 

- 0,8 - 
 

- 0,0 - 

Bacia do Rio Corrente 
 

- - - 
 

- - - 
 

- - - 

Bacia do Rio Grande 

 

3,9 3,9 2,1 
 

4,3 3,8 0,8 
 

3,4 3,4 1,7 

Baixo Sul 

 

0,8 0,9 0,8 
 

1,0 0,9 0,1 
 

0,5 0,5 0,6 

Chapada Diamantina 

 

0,3 0,7 0,6 
 

0,4 0,4 0,2 
 

0,2 0,2 0,4 

Costa do Descobrimento 

 

0,4 0,8 0,7 
 

0,2 0,2 0,5 
 

0,5 0,6 0,6 

Extremo Sul 

 

1,2 1,5 1,3 
 

1,8 1,9 1,4 
 

1,2 1,4 1,1 

Irecê 

 

0,8 1,3 1,1 
 

2,1 1,6 0,9 
 

0,6 0,6 0,6 

Litoral Norte e Agreste Baiano 

 

1,7 1,9 1,6 
 

2,6 1,9 1,9 
 

1,4 1,2 1,4 

Litoral Sul 

 

8,4 7,8 8,0 
 

8,9 7,0 12,5 
 

9,2 7,7 8,0 

Médio Rio de Contas 

 

3,9 3,9 3,8 
 

2,6 5,4 5,8 
 

3,4 3,5 3,6 

Médio Sudoeste da Bahia 

 

1,4 1,3 1,3 
 

1,1 1,2 2,3 
 

1,3 1,4 1,2 

Metropolitana de Salvador 

 

40,3 37,0 40,0 
 

43,8 33,9 41,4 
 

41,6 43,9 42,7 

Piemonte da Diamantina 

 

1,2 1,7 1,4 
 

0,8 1,6 0,1 
 

1,1 1,1 1,1 

Piemonte do Paraguaçu 

 

0,8 1,2 0,9 
 

0,2 1,2 0,1 
 

0,7 0,5 0,4 

Piemonte Norte do Itapicuru 

 

1,3 1,6 1,2 
 

0,8 3,3 1,3 
 

1,2 1,1 1,0 

Portal do Sertão 

 

9,4 8,6 9,0 
 

8,2 9,1 9,4 
 

8,5 8,5 9,7 

Recôncavo 

 

7,7 8,1 9,2 
 

5,6 5,9 4,7 
 

10,0 9,6 10,7 

Semiárido Nordeste II 

 

0,4 0,6 0,6 
 

1,5 0,3 0,0 
 

0,2 0,2 0,6 

Sertão do São Francisco 

 

1,6 1,9 1,6 
 

2,7 1,9 1,1 
 

1,4 1,3 0,9 

Sertão Produtivo 

 

2,8 2,9 2,7 
 

4,1 4,0 2,7 
 

2,3 2,6 2,6 

Sisal 

 

1,9 2,5 2,0 
 

1,6 3,7 1,3 
 

2,0 1,6 1,5 

Vale do Jiquiriça 

 

1,4 1,6 1,9 
 

0,8 0,3 0,6 
 

2,8 2,0 2,3 

Velho Chico 

 

0,8 1,0 0,6 
 

0,5 2,1 0,0 
 

0,5 0,5 0,5 

Vitória da Conquista 

 

7,8 7,0 7,2 
 

4,5 7,7 11,0 
 

5,8 6,6 6,7 

Total   100 100 100   100 100 100   100 100 100 

Fonte: Elaborado a partir dos Microdados da Educação Superior – INEP (2014). 

Nota: Inclusos cursos EAD. 

 

O território Bacia do Rio Corrente composta por onze municípios, um dos mais 

carentes do estado, conta com população aproximada de 200 mil habitantes e faz fronteira 

com os estados do Goiás e Minas Gerais. Com tais características peculiares, especificidades e 

diferenças os agentes locais busca alternativas, ações viáveis, para a manutenção das pessoas 

na região (PTDS, 2010). Nesse sentido, a pauta Universidade Pública tem sido cada vez mais 

presente na agenda do Movimento pela Implementação da Universidade Federal do Oeste No 

Território Bacia do Rio Corrente, apenas esse Território não há presença da educação superior 

pública. 
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No lado oposto, o território Metropolitana de Salvador concentra fortemente o ensino 

superior no estado da Bahia. Cunha (2002) acenava para essa situação, o qual os percentuais 

de matricula na educação superior, por regiões econômicas do Estado, estava concentrado no 

entorno da capital Salvador. Ressaltava a concentração relativa das matrículas vinham 

diminuindo ao longo do tempo, porém as diferenças eram grandes. Situação que ainda é 

observado na atualidade. Isso significa que "as matrículas aumentam, que o número de curso 

cresce, mas os impactos não se tornam visíveis no contexto geral" (Cunha, 2002, p. 102). 

 

5.4 Perfil dos alunos das IES pública da Bahia 

 

Esta seção dedicou-se a fazer uma breve caracterização do perfil dos estudantes das 

universidades públicas do estado da Bahia, levando em consideração principalmente os 

aspectos determinantes para ser beneficiados por ações afirmativas. 

 Nesse sentido, conforme os dados do INEP, as mulheres são predominância nos 

acentos universitários, representando 57,9% em 2009, 57,8% em 2010, 58% em 2011 e 60,8% 

em 2012, apresentando assim uma trajetória crescente. Dente as IES públicas, apenas a UESC 

em 2009 apresentou maior quantidade de aluno do sexo masculino, com 50,4%, (Tabela 7).  

  

Tabela 7 – Evolução porcentual do número de alunos da graduação nas Instituições de Ensino 

Superior Pública da Bahia, segundo o sexo, no período de 2010 a 2012 

 Ano/Sexo UEFS UESB UESC UFBA UFRB UNEB Total 

Feminino               

2009 55,9 55,6 49,6 50,8 54,6 68,0 57,9 

2010 56,9 56,4 51,8 51,4 58,8 66,9 57,8 

2011 57,4 57,7 51,7 52,4 59,1 67,3 58,0 

2012 56,5 58,8 52,9 54,4 59,8 71,6 60,8 

Masculino 
       

2009 44,1 44,4 50,4 49,2 45,4 32,0 42,1 

2010 43,1 43,6 48,2 48,6 41,2 33,1 42,2 

2011 42,6 42,3 48,3 47,6 40,9 32,7 42,0 

2012 43,5 41,2 47,1 45,6 40,2 28,4 39,2 

Fonte: Elaborado a partir dos Microdados da Educação Superior – INEP (2014). 
Nota: Não inclusos alunos dos cursos EAD. 

 

A representação feminina na UNEB ultrapassa os 65% do total de alunos da 

instituição no período analisado, 68% em 2009, 66,9% em 2010, 67,3% em 2011 e 71,6% em 

2012. Pode-se inferir que o número superior de estudantes do sexo feminino na UNEB está 



79 

 

atrelado a maior oferta de curso de educação básica. Tais cursos de licenciatura, 

historicamente, atraem principalmente o estudante do sexo feminino. 

A Tabela 8 apresentou a evolução percentual da quantidade de alunos que foram 

beneficiados com algum tipo de ação afirmativa ao ingressar nas instituições de ensino 

superior da Bahia. Observou-se que esta categoria de dados (ingressantes por reserva de 

vagas), contém muitas observações sem informação quando desagregada por IES pública da 

Bahia, assim dificultou uma análise detalhada de cada instituição. 

Com isso, ao considerar os dados agregados percebe-se que ainda é pouco a 

representação da quantidade de alunos que estão nas IES públicas da Bahia que tenham 

recebido o benefício de alguma ação afirmativa para acessar a Universidade. Esses valores 

contrastam com a quantidade destinada às “reservas de vagas” por cada universidade como 

descrito no item 3.4 deste trabalho. 

 

Tabela 8 – Evolução percentual do número de alunos da graduação, ingressantes por reservas 

de vagas, nas Instituições de Ensino Superior Pública da Bahia, no período de 2010 a 2012 

 Ano UEFS UESB UESC UFBA UFRB UNEB Total 

Não 

       2009 100,0 94,8 91,4 65,5 82,2 92,8 84,8 

2010 69,6 82,4 77,3 63,0 91,8 100,0 80,2 

2011 98,6 74,5 90,8 61,6 91,7 100,0 81,9 

2012 88,5 100,0 79,7 61,4 89,5 99,0 83,1 

Sim               

2009 0,0 5,2 8,6 34,5 17,8 7,2 15,2 

2010 30,4 17,6 22,7 37,0 8,2 0,0 19,8 

2011 1,4 25,5 9,2 38,4 8,3 0,0 18,1 

2012 11,5 0,0 20,3 38,6 10,5 1,0 16,9 

Fonte: Elaborado a partir dos Microdados da Educação Superior – INEP (2014). 
Nota: Não inclusos alunos dos cursos EAD. 

 

 A Tabela 9 apresentou a quantidade de alunos conforme a cor e a raça nos cursos 

presenciais de graduação da IES públicas da Bahia. Ao desagregar tais dados, verificou-se que 

há maior parte das informações não foram preenchidas nos respectivos censos da educação 

superior, contendo predominantemente o seguinte: Não declarado e Não dispõe da informação 

(Tabela 9). 
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Tabela 9 – Evolução do número de alunos de graduação nas Instituições de Ensino Superior 

Pública da Bahia, segundo a cor e raça dos alunos dos cursos presenciais, no período de 2010 

a 2012 

Ano/cor/raça UEFS UESB UESC UFBA UFRB UNEB Total 

2009               

Amarela 

  

1 27 

 

1 29 

Branca 21 83 5 818 5 46 978 

Indígena 

     

1 1 

Não declarado 261 199 131 21977 189 1122 23879 

Não dispõe da informação 8569 8528 6253 64 3955 27167 54536 

Parda 24 335 8 1918 22 91 2398 

Preta 1 19 2 443 2 24 491 

2010               

Amarela  

   

27 1 3 31 

Branca 1 1567 12 819 6 16 2421 

Indígena 

 

27 

    

27 

Não declarado 10 832 288 26394 240 957 28721 

Não dispõe da informação 8728 3483 6909 350 5700 25850 51020 

Parda  1 2911 19 1785 32 53 4801 

Preta  

       2011               

Amarela  

   

24 2 6 32 

Branca 7 1267 15 601 13 45 1948 

Indígena 

 

20 

 

1 

 

1 22 

Não declarado  79 672 187 28355 353 603 30249 

Não dispõe da informação 8323 5108 7585 1807 7241 23828 53892 

Parda  10 2458 34 1345 54 102 4003 

Preta  4 742 10 321 18 30 1125 

2012               

Amarela  

 

1 

 

15 

 

13 29 

Branca   16 33 16 395 18 78 556 

Indígena 

    

2 6 8 

Não declarado 178 226 178 34511 160 858 36111 

Não dispõe da informação 8209 10629 7744 245 8191 32506 67524 

Parda    17 54 32 899 31 122 1155 

Preta    6 15 9 213 12 39 294 
Fonte: Elaborado a partir dos Microdados da Educação Superior – INEP (2014). 

Nota: Não inclusos alunos dos cursos EAD. 

 

No que se refere a permanência dos alunos, nota-se que foi crescente a quantidade de 

benefícios (apoio social: bolsa permanência, bolsa trabalho, material didático, moradia, 

transporte e alimentação) concedidos aos alunos das universidades públicas da Bahia. Do 
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total, aumentou 7,4% de 2009/2010, 44,4% de 2010/2011 e 0,5% de 2011/2012, como 

apresentou a Tabela 10. 

Os dados desagregados mostraram que não há informações da UNEB quanto às 

categorias de apoio social. Para as demais instituições, ressalta-se que 1 (um) aluno pode ter 

sido beneficiado com um ou mais tipo de apoio social. 

 

Tabela 10 – Evolução da quantidade de alunos beneficiados com “apoio social” (auxílio 

financeiro) nas Instituições de Ensino Superior Pública da Bahia, no período de 2010 a 2012 

Ano 
UEFS   UESB   UESC   UFBA   UFRB   UNEB   Total 

  %     %     %     %     %     %     % 

2009 522 16,5   281 8,9   568 17,9   1425 44,9   376 11,8         3173 100 

2010 429 12,6 
 

225 6,6 
 

573 16,8 
 

1624 47,6 
 

558 16,4 
    

3409 100 

2011 169 3,4 
 

292 5,9 
 

1052 21,3 
 

2322 47,1 
 

1100 22,3 
    

4935 100 

2012 227 4,6   398 8,0   1027 20,7   2512 50,6   798 16,1         4962 100 

Fonte: Elaborado a partir dos Microdados da Educação Superior – INEP (2014). 

Nota: Não inclusos alunos dos cursos EAD. 

 

Ressalta-se que as informações acerca do perfil dos alunos que foram beneficiados ou 

possivelmente poderiam ser beneficiados com as ações afirmativas, tais como cor/raça e tipos 

de apoios sociais recebidos, das universidades públicas da Bahia, contidos nos censos da 

educação superior nos anos de 2009 a 2012, são restritas. Acredita-se, que a escassez destes 

informações dar-se ao fato de falhas no processo de coleta dos dados do Censo da Educação 

ou ainda pelo fato das instituições ainda não possuírem sistematização dessas informações. 

Por outro lado, no intuito de promover a permanência dos estudantes nos cursos, 

principalmente os cotistas por serem em sua maioria oriundos de classes sociais de menor 

poder aquisitivo, as universidades concedem bolsas nas mais diversas modalidades durante a 

trajetória formativa dos alunos. Nesse sentido, consta no relatório anual de 2012 que a 

Universidade Estadual de Feira de Santana concedeu bolsas monitoria, programa de educação 

tutorial, iniciação científica (IC), incentivos estudantis, estágio acadêmico, auxílio especial, 

extensão, trabalho, arte e cultura equivalente a 1136 bolsas estudantis, além da concessão de 

900 bolsas alimentação integrais e outras 1800 parciais (UEFS, 2013). 

A Universidade Estatual do Sudoeste da Bahia em 2012 concedeu bolsas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), IC, apoio técnico totalizando 1269 

bolsas, e mais 362 bolsas permanências (UESB, 2013). No Relatório Circunstanciado de 

Atividades 2012 da Universidade Estadual de Santa Cruz consta que foram concedidas 2177 

bolsas nas modalidades auxílio moradia, monitoria de ensino e extensão, PIBID, bolsas 

permanência e IC, além de subsídio alimentação (UESC, 2013). Consta no Relatório de 
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Atividades 2012 que a Universidade do Estado da Bahia concedeu 2580 bolsas nas 

modalidades monitorias de extensão, graduação, permanência e IC (UNEB, 2013). 

Dentre as múltiplas ações realizadas pela Universidade Federal da Bahia, pode 

destacar o foco social no gasto dos recursos disponíveis na concessão de 5.328 bolsas de 

estudos, pesquisa e auxílios diversos, além de subsídio alimentação contribuindo 

decisivamente na permanência de cerca de 3.600 estudantes ingressantes com as cotas em 

2012 (UFBA, 2013). No relatório de gestão UFBA (2013, p. 16) “o Restaurante Universitário, 

no mesmo exercício, forneceu um montante de 687.079 refeições, sendo 57,8% gratuitas e 

42,0% subsidiadas. A Universidade oferece ainda 420 vagas em cinco residências 

universitárias e 70 vagas em sua Creche”. 
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6 AÇÕES AFIRMATIVAS NO ENSINO SUPERIOR: OS PRIMEIROS 

BENEFICIADOS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

 

Este capítulo terá como foco as ações afirmativas na Universidade Estadual de Santa 

Cruz. Inicialmente analisando os processos seletivos da instituição e em seguida as ações 

desenvolvidas para a permanência dos alunos para que estes cheguem ao fim do curso com 

sucesso, ou seja consigam concluir a graduação. Por fim, a análise restringe-se aos 

beneficiados com as ações afirmativas em 2008, considerando a situação destes após seis anos 

que foram instituídas as cotas na universidade. 

 

6.1 Demanda por curso da UESC 

 

A temática da igualdade do acesso ao ensino superior público no Brasil torna-se a cada 

dia mais atual. A seletividade nos exames das instituições superiores tem acarretado a adoção 

de mecanismos alternativos para enfrentar o problema. A Universidade de São Paulo (USP), 

criou os cursinhos preparatórios gratuitos direcionados aos estudantes de escolas públicas, a 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), concedeu pontos adicionais aos estudantes de 

escolas públicas e aos que se declararem índios, pretos e pardos. A Universidade Federal do 

Pernambuco (UFPE) adotou um curso preparatório diferenciado e gratuito para as 

licenciaturas das áreas de exatas e a Universidade Federal de Minas gerais (UFMG) definiu 

como mecanismo prioritário para a inclusão social a expansão do turno noturno (DIAS et al., 

2008). 

A Universidade Estadual de Santa Cruz desde 2008 vem oferecendo nos processos 

seletivos dos cursos de graduação as reservas de vagas, como previsto na Resolução 

CONSEPE nº64/2006 que estabeleceu metade das vagas para estudantes oriundos de escola 

pública, negros, índios e quilombolas. 

Estudos realizados por Brandão, Silva e Marins (2005) demonstram que estudantes de 

cor branca não só se inscrevem proporcionalmente em curso com concorrências mais 

elevadas, mas alcançam percentuais significativos de aprovação superior ao de pretos e pardos 
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na maioria dos cursos. Essa diferença foi um dos estimulo na implementação do sistema de 

cotas com o objetivo de possibilitar o acesso às Universidades da parcela da população 

excluída por questões sociais ou econômicas.  

Quanto a escolha do curso superior, Nogueira e Almeida (2005) revela que os perfis 

dos estudantes variam fortemente de acordo com o curso pretendido estando relacionado com 

as características sociais, perfil acadêmico, etnia, sexo e idade do estudante. Outro aspecto 

observado é a existência de um processo de auto seleção na escolha do curso: indivíduos com 

um mesmo perfil escolar tendem a escolher cursos de acesso mais ou menos difícil 

dependendo de sua posição socioeconômica. 

Sampaio (2000) acredita que o processo de decisão do estudante por um determinado 

curso, numa determinada instituição, é resultado de um cálculo em que o estudante mede sua 

competência acadêmica e sua possibilidade de êxito em ingressar na carreira pretendida. 

No trabalho de Silva (2012a) acerca dos alunos da UESC concluiu que a escolha dos 

alunos aos cursos de graduação está fortemente relacionada com as características sociais, 

econômicas, perfil acadêmico e etnia dos estudantes. Aponta ainda que as variáveis que mais 

influência na escolha dos cursos são: “renda familiar, ocupação e nível de escolaridade dos 

pais, natureza da escola – pública ou privada e modalidade de formação; levando-se em 

consideração os custos e benefícios das suas escolhas diante das várias opções” (SILVA, 

2012a, p. 47). 

Nesse sentido, o primeiro processo seletivo tendo as cotas na UESC, em 2008, teve 

uma concorrência média de 10 candidato por vaga. Nos anos seguintes, de 2009 a 2011, as 

concorrências ficaram próximas, com uma média de 8,6 candidatos por vaga. A partir de 

2012, a UESC adotou o Sistema de Seleção Unificada (SISU) determinando que naquele ano 

50% das vagas passaram a ser com entrada através do SISU e a outra metade com o vestibular 

tradicional. 

A mudança, na forma de seleção, ocasionou a elevação na concorrência anual para 

16,8 em 2012. No ano de 2013, a seleção dos cursos de graduação deu-se exclusivamente pelo 

SISU, como pode ser observado na Figura 8. A concorrência média anual da universidade 

atingiu 25,5 candidatos por vaga. 
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Figura 8 – Concorrência média anual dos processos seletivos para acesso aos cursos de 

graduação da UESC de 2008 a 2013. 
Fonte: GESEOR, 2014.  

 

A Figura 9 apresenta a evolução da concorrência média anual dos processos seletivos 

da UESC conforme o semestre de ingresso. Em todos os anos, as concorrências dos cursos 

para ingressar no “primeiro” semestre foram maiores, havendo redução de 10,35% na 

concorrência do ano de 2008 para 2011. Nos anos seguintes a mudança na forma de seleção 

dos candidatos ocasionou o aumento das concorrências, observou-se que de 2011 para 2012, 

aumentou 88,65% na concorrência candidato/vaga para ingressar no “primeiro” semestre e de 

2012 para 2013 aumentou 44,8%. Os cursos com entrada em “ambos” os semestres e com 

entrada apenas no “segundo” semestre apresentaram tendência semelhante na estrutura da 

concorrência. 

 

 

Figura 9 – Concorrência média anual dos processos seletivos para acesso aos cursos de 

graduação da UESC, conforme o semestre de ingresso, 2008 a 2013. 

Fonte: GESEOR, 2014. 
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Os cursos ofertados em período integral na UESC, mostraram-se com maiores 

demandas pelos candidatos dos processos seletivos, em praticamente todos os anos. A 

exceção foi o ano de 2013, neste, os cursos oferecidos no período noturno foram mais 

demandados. Com concorrência média de 24,8 candidato/vaga dos cursos oferecidos no 

período integral e 27,7 para os cursos do período noturno. 

A demanda dos cursos no período noturno, vespertino e matutino praticamente 

seguiram a mesma trajetória, porém a introdução do SISU como forma de seleção dos cursos 

de graduação, em 2013, observou que as curvas dão indícios de alteração nessa lógica de 

concorrência conforme o turno a ser cursado, conforme Figura 10. 

 

 

Figura 10 – Concorrência média anual dos processos seletivos para acesso aos cursos de 

graduação da UESC, conforme o turno, 2008 a 2013. 
Fonte: GESEOR, 2014. 
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públicas estaduais, sendo este o grupo que possui a maior parte dos candidatos da raça/cor 

preta e parda. Aponta ainda que os candidatos do turno diurno apenas 19,19% possuí fator 

socioeconômico inferior a 2, sendo que a predominância deste grupo é de candidatos da 

raça/cor branca. Outro fator relevante é que aqueles candidatos que estudaram em escolas 

públicas federais a probabilidade de aprovação é muito superior aos que estudaram em escolas 

públicas municipais e estaduais. 
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Nas análises realizadas, Dias et al. (2008) percebeu que o fator socioeconômico está 

fortemente relacionado à aprovação no vestibular. Se considerarmos a totalidade dos 

candidatos, percebemos que dos 59 cursos ofertados pela UFMG, os cursos noturnos são 

aqueles em que o fator socioeconômico médio é mais baixo. Dessa forma, concluiu que os 

cursos noturnos parecem estar cumprindo o papel de atrair candidatos com nível 

socioeconômico mais baixo. 

A Tabela 11 demonstra a evolução das concorrências nos processos seletivos de 

acesso aos cursos de graduação da UESC, de 2008 até 2013. Observou-se que os cursos de 

Medicina, Direto e Enfermagem em todos os anos estão entre os quatro mais concorridos da 

instituição. Todavia, nos anos de 201110 e 2012 o curso de Engenharia Civil ficou como o 

segundo mais demandado em média, o curso de Medicina foi o de maior concorrência. Assim, 

pode-se inferir que a alta procura do curso de Engenharia Civil estava relacionada ao 

momento escassez de profissionais desta área, no respectivo período, além das ofertas de 

salários elevados para profissionais deste setor. 

No lado oposto da tabela, encontrou-se os cursos, com índice abaixo de dois dígitos, 

de Matemática, Química, Física e Filosofia com as menores demandas entre 2008 e 2012, 

predominantemente cursos da área de exatas, e historicamente tem apresentado pouca 

demanda na instituição. Em 2013, os cursos com menores demandas no processo seletivo 

foram Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Física e Ciências Econômicas. 

 

Tabela 11 – Concorrência média anual (candidato por vaga) dos processos seletivos para 

acesso aos cursos de graduação da UESC, conforme o curso, 2008 a 2013 

(continua) 

Cursos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Administração 13,5 11,4 10 9,8 20,7 39,7 

Agronomia 6,6 5,6 5,8 5,5 10,3 21,9 

Biomedicina 19 11,8 16,5 11,6 21,7 17,3 

Ciência da Computação 9,4 8,2 7,1 4,9 11,4 18,8 

Ciências Biológicas 10 6,5 6,2 7 10,7 22 

Ciências Contábeis 9,4 8,2 8,5 7,6 12,9 31,1 

Ciências Econômicas 4,5 4,1 3,6 3,4 5,8 14,3 

Ciências Sociais 
 

7,5 5,9 6,3 9,5 24,9 

Comunicação Social 11,4 7,9 7,4 8 16 26,1 

Direito 19,6 17,4 20,4 19,9 40 40,2 

 

 

                                                           
10 Ano de implantação dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia 

Química na Universidade Estadual de Santa Cruz. 
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Tabela 11 – Concorrência média anual (candidato por vaga) dos processos seletivos para 

acesso aos cursos de graduação da UESC, conforme o curso, 2008 a 2013 

(conclusão) 

Educação Física 12,9 9,5 9,6 10 20,8 37,8 

Enfermagem 18,8 14,5 15,9 13,2 21,7 38,1 

Engenharia Civil 
   

28,4 48,3 36,3 

Engenharia de Produção 6,7 7,9 6,9 3,4 14,8 17,6 

Engenharia Elétrica 
   

6,8 12,6 7,9 

Engenharia Mecânica 
   

10,2 18,5 15,8 

Engenharia Química 
   

9,3 16,1 13,2 

Filosofia 5,2 3 3,5 2,2 4,7 25,1 

Física 3,5 2 2,9 1,7 3 14,1 

Geografia 6,1 3,8 3,7 3,6 5,2 20,6 

História  10,2 7,3 6,1 5,5 9,5 21 

Letras 6,2 4,5 4,6 3,9 7 22,9 

LEA 9 7,3 8,5 8,6 14,4 16,4 

Matemática 3,4 2,9 2,8 2,1 4 17,4 

Medicina 39,2 65,1 65,7 73,1 158,3 98,8 

Medicina Veterinária 10 7,5 9,1 7,9 18,5 24,2 

Pedagogia 7,9 6,4 6,3 5,5 11,3 35,7 

Química 4,2 3,1 2,6 2 3,5 18,2 
Fonte: GESEOR, 2014. 

 

Visando conhecer melhor a estrutura da demanda dos processos seletivos para 

ingressar nos cursos de graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz, desagrupou-se as 

concorrências por curso correspondendo ao período de 2008 a 2013.  

Conforme apresenta a Figura 11, na modalidade processo universal11, as concorrências 

tendem a agrupar-se em cursos com características semelhantes. As menores concorrência 

tenderam ficar em cursos que são considerados de menor prestígio social, isso, possivelmente 

por ter pouco reconhecimento na sociedade, e estes são predominantes de licenciaturas, tais 

como: Letras (LET-L.D), Filosofia (FLS-L.N), Química (QUI-L.D), Matemática (MAT-L.N), 

Filosofia (FLS-L.V) e Geografia (GEO-L.N). No Apêndice B consta a lista completa das 

siglas dos cursos. 

Por outro lado, Medicina em todos os processos seletivos alcançou as maiores 

concorrências de candidatos/vagas. Todavia, os cursos de Enfermagem (EFE-B.D), Direito 

Noturno (DRT-B.N), Direito Matutino (DRT-B.M) e Biomedicina (BIM-B.D) 

frequentemente aparecem entre os cursos mais concorridos e todos são bacharelados. 

Observou-se também que o curso de Engenharia Civil (ECI-B.D) implantado em 2011 vem 

                                                           
11 Processo Universal engloba somente os não-optantes por reserva de vagas. 
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apresentando elevada concorrência nos processos seletivos, já o curso de Administração 

(ADT-B.N), com a introdução do SISU, passou a ter destaque entre os cursos mais 

demandados da universidade. 

As concorrências do curso de medicina configuram-se valores discrepantes em relação 

aos demais cursos, por isso não foram apresentadas no gráfico, sendo que as relações 

candidato/vaga para os candidatos optantes pela categoria processo universal para este curso 

foram as seguintes nos respectivos anos: 2008 (63), 2009 (110), 2010 (108), 2011 (116), 2012 

(180) e 2013 (122). Assim como a concorrência do curso de Engenharia Civil, em 2012 (66), 

não aparece por ser considerado um valor discrepante das demais observações. 

 

 

Figura 11 - Concorrência dos processos seletivos para acesso aos cursos de graduação da 

UESC, conforme modalidade processo universal, no período de 2008 a 2013. 
Nota 1: Entende-se que “processo universal” engloba somente os não-optantes por reserva de vagas. 

2: L – Licenciatura, B – Bacharelado, D – Diurno, M – Matutino, V – Vespertino, N – Noturno. 

Fonte: GESEOR, 2014. 

 

A Figura 12 apresenta a concorrência dos processos seletivos para acesso aos cursos 
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este público concentrou-se principalmente no entorno das licenciaturas, tais como: História 

(HIS-L.N), Pedagogia (PDG-L.N) e Educação Física (EDF-L.D), além dos bacharelados em 

Enfermagem (EFE-B.D), (ADT-B.N) e Direito (DRT-B.N). 

Por outro lado, as menores concorrências candidatos/vagas estão entre os 

bacharelados, tais como: Física (FIS-B.D), Matemática (MAT-B.D), Economia (ECN-B.M), 

Engenharia de Produção (EPS-B.D) e Química (QUI-B.D). Assim como, os cursos de 

Engenharia Química (EQU-B.D) e Engenharia Elétrica (EEL-B.D) implantados recentemente 

na instituição. 

Por apresentar valores discrepantes das demais observações da série, não aparece no 

gráfico a relação candidato/vaga para os candidatos optantes por reservas de vagas no curso 

de Medicina, que foram as seguintes, nos respectivos anos: 2008 (15), 2009 (20), 2010 (24), 

2011 (30), 2012 (77) e 2013 (69). 

 

 

Figura 12 - Concorrência dos processos seletivos para acesso aos cursos de graduação da 

UESC, conforme modalidade reserva de vagas, no período de 2008 a 2013. 
Nota: L – Licenciatura, B – Bacharelado, D – Diurno, M – Matutino, V – Vespertino, N – Noturno. 

Fonte: GESEOR, 2014. 
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Ressalta-se assim, como observado nas figuras anteriores, houve uma quebra estrutural 

da procura pelos cursos de graduação da UESC a partir de 2012. Tal mudança está ligada a 

adesão ao SISU como forma de seleção. 

Nas próximas figuras foram comparadas ano a ano as concorrências dos processos 

seletivos, conforme forma de ingresso. Como já mencionado anteriormente, os gráficos não 

contemplam o curso de Medicina por apresentarem valores considerados discrepantes das 

demais observações. 

Assim, a Figura 13 apresenta a concorrência do processo seletivo em 2008, ano de 

implantação do sistema de reserva de vagas, segundo curso e forma de ingresso. Ao 

considerar o processo universal (PU), observou-se que os cursos de FLS-L.N (2,67), LET-L.D 

(2,4) e MAT-B.D (1,4) apresentaram menores concorrências, em contra partida os mais 

concorridos foram BIM-B.D (25), DRT-B.M (24,2) e DRT-B.N (23,24). 

No caso da concorrência por reserva de vagas (RV), os cursos com menores 

concorrências foram: ECN-B.M (2,96), MAT-B.D (2,2) e FIS-B.D (2,1). Os mais concorridos 

foram DRT-B.N (20,48), ADT-B.N (20,25) e EFE-B.D (16,53). 
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Figura 13 – Comparação da concorrência dos cursos de graduação da UESC, segundo forma 

de ingresso no ano de 2008. 
Nota: PU – Processo universal, CT – Cotas, L – Licenciatura, B – Bacharelado, D – Diurno, M – Matutino, V – 

Vespertino, N – Noturno. 

Fonte: GESEOR, 2014. 
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Figura 14 – Comparação da concorrência dos cursos de graduação da UESC segundo forma 

de ingresso no ano de 2009. 
Nota: PU – Processo universal, CT – Cotas, L – Licenciatura, B – Bacharelado, D – Diurno, M – Matutino, V – 

Vespertino, N – Noturno. 

Fonte: GESEOR, 2014. 
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Figura 15 – Comparação da concorrência dos cursos de graduação da UESC segundo forma 

de ingresso no ano de 2010. 
Nota: PU – Processo universal, CT – Cotas, L – Licenciatura, B – Bacharelado, D – Diurno, M – Matutino, V – 

Vespertino, N – Noturno. 

Fonte: GESEOR, 2014. 
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Figura 16 – Comparação da concorrência dos cursos de graduação da UESC segundo forma 

de ingresso no ano de 2011. 
Nota: PU – Processo universal, CT – Cotas, L – Licenciatura, B – Bacharelado, D – Diurno, M – Matutino, V – 

Vespertino, N – Noturno. 

Fonte: GESEOR, 2014. 
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candidato maiores condições de entrar no sistema de ensino, desde que tenha desenvolvido as 

competências avaliadas pelo ENEM.  

Com o processo de implantação do SISU na UESC, verifica na Figura 17 a 

concorrência do processo seletivo no ano de 2012. Os cursos menos concorridos do processo 

universal foram: LET-L.D (8,05), ECN-B.M (7,35) e FIS-B.D (6,8), e os mais concorridos 

foram: ECI-B.D (66,3), DRT-B.M (52,2) e DRT-B.N (51,75). Quanto aos optantes por 

reservas de vagas os cursos com menores concorrências foram: EQU-B.D (8,7), QUI-B.D 

(7,4) e FIS-B.D (6,35), já os com maiores concorrências foram: ADT-B.N (49,85), DRT-B.N 

(47,65) e EFE-B.D (38,25). 

 

 

Figura 17 – Comparação da concorrência dos cursos de graduação da UESC segundo forma 

de ingresso no ano de 2012. 
Nota: PU – Processo universal, CT – Cotas, L – Licenciatura, B – Bacharelado, D – Diurno, M – Matutino, V – 

Vespertino, N – Noturno. 

Fonte: GESEOR, 2014. 
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B.M (41,4). Quanto aos optantes por reservas de vagas, os cursos menos concorridos foram: 

FIS-B.D (10,5), EQU-B.D (10,09) e EDF-L.D (6,36), por outro lado os mais concorridos 

foram: ADT-B.N (49,86), PDG-L.N (44,81) e DRT-B.N (38,35). 

 

 

Figura 18 - Comparação da concorrência dos cursos de graduação da UESC segundo forma de 

ingresso no ano de 2013. 
Nota: PU – Processo universal, CT – Cotas, L – Licenciatura, B – Bacharelado, D – Diurno, M – Matutino, V – 

Vespertino, N – Noturno. 

Fonte: GESEOR, 2014. 
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muito mais complexa que o esboço dessas linhas podem apresentar, porém, ele serve para 

indicar que as diferenças nas relações de candidato/vaga sejam indicativos de distâncias 

sociais (VELOSO, 2005). 

 

Resultado semelhante foi encontrado por Knop (2008) ao mostrar que, os alunos com 

melhores condições socioeconômico e bom desempenho acadêmico tendem a escolher os 

cursos mais concorridos, tidos como de maior prestigio social, sendo os mesmos que 

apresentam maiores perspectivas salários. De outro modo, os estudantes com condições 

socioeconômicas menos favoráveis e idade avançada optam por cursos de menor 

concorrência, com maior facilidade de ingresso no ensino superior. 

Os cursos mais concorridos considerados de maior prestígio social, conforme Knop 

(2008), na UFRGS, estes ao serem oferecido no turno noturno têm atraído candidato poucos 

recursos socioeconômicos. São os casos dos cursos de Direito e Administração, cursos de 

prestígio social elevado, que a depender do turno os candidatos apresentam perfil 

socioeconômico distinto. 

No trabalho de Silva (2012a) acerca dos alunos da UESC concluiu que a escolha dos 

alunos aos cursos de graduação está fortemente relacionada com as características sociais, 

econômicas, perfil acadêmico e etnia dos estudantes. Aponta ainda que as variáveis que mais 

influência na escolha dos cursos são: “renda familiar, ocupação e nível de escolaridade dos 

pais, natureza da escola – pública ou privada e modalidade de formação; levando-se em 

consideração os custos e benefícios das suas escolhas diante das várias opções” (SILVA, 

2012a, p. 47). 

Silva (2012a) aponta ainda que as ações afirmativas por si só não são suficientes para 

lidar com o problema da discriminação e desigualdades raciais. Apesar do sistema não ter 

promovido grandes mudanças na forma de ingresso dos cursos, as cotas fazem-se necessárias 

à medida que objetiva uma melhor repartição e igualdade de oportunidades de acesso ao 

ensino superior, tendo em vista que aqueles que possuem a escolaridade superior tendem a 

maiores possibilidades de ascensão sociais. 

 

6.2 Estratégias da Universidade Estadual de Santa Cruz 

 

A Universidade Estadual de Santa Cruz buscou democratizar o acesso ao ensino 

superior ao implementar a política afirmativa, para melhor contemplar sua área de atuação. A 

Política de Assistência Estudantil baseou-se nos princípios de inclusão social, da democracia e 



99 

 

da qualidade acadêmica, voltados para formação integral dos discentes. Para atender esse 

propósito, foram traçadas algumas estratégias de ação, como: permanência - para atender 

necessidade de transporte, alimentação, saúde, creche e condições para portadores de 

necessidades especiais; desempenho acadêmico - com bolsas (monitoria, pesquisa e 

extensão), estágios remunerados, ensino de línguas, inclusão digital, fomento à participação 

político-acadêmico e acompanhamento pedagógico; por fins incentivos de práticas de cultura 

esporte e lazer (UESC, 2012).  

A fim de materializar as propostas de Assistência Estudantil, em 2006, após três anos 

com o projeto experimental “Bantuiê” e reuniões mensais com mais de 20 representantes de 

entidade regionais, foi definido o primeiro passo: a instituição das reservas de vagas no 

processo seletivo para ingressar na universidade, ação compatível com a nova política de 

Assistência Estudantil que começava a ser implementada. Continuando tais ações, no ano de 

2008, foi criada a Assessoria de Assistência Estudantil (ASSEST) com o objetivo de 

acompanhar e articular ações que possibilitem o acesso, a permanência e a conclusão dos 

cursos pelos estudantes com baixa renda matriculados nos cursos de graduação (UESC, 

2012). 

Assim, conforme UESC (2009), o vestibular de 2008 apresentou a novidade com 

relação ao acesso no Ensino Superior, foi posta em prática a política de inclusão social e ações 

afirmativas para permanência dos ingressantes na UESC. Foram instituídas as cotas através da 

Resolução 064/2006, que reservava metade das vagas para todos os cursos de graduação da 

UESC. Ainda com vista na inclusão, através do Programa de Isenção de Taxas de Inscrição 

para o Vestibular, no referido ano, beneficiou um total de 777 (setecentos e setenta e sete) 

candidatos. 

Segundo UESC (2012), em continuidade as ações afirmativas e diante da necessidade 

de apoio às situações de ordem psicossocial vividas pelos discentes, foram instituídas algumas 

medidas como: auxílio financeiro e de acolhimento tendo em vista o melhor desempenho 

acadêmico dos alunos. A política de concessão de Bolsa Permanência foi implantada em 

2008, modalidade essa que visava a melhoria na condição de vida dos estudantes, a fim de 

garantir sua permanência no curso de nível superior. Conforme a Tabela 12, em 2013 foram 

contemplados 1.030 estudantes com a bolsa permanência o que significa um aumento de 

118,2% em relação a 2008. 
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Tabela 12 – Número de bolsas institucionais de permanência para estudantes de graduação, 

UESC, no período de 2008 a 2013 

Critérios de distribuição 
Bolsas (Unidade) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Deficiência Auditiva - - 1 1 5 6 

Deficiência Motora 2 4 4 3 3 2 

Deficiência Visual 2 2 - 3 2 3 

Comunidade Remanescente de Quilombo 0 1 1 2 7 12 

Índio reconhecido pela FUNAI 5 8 12 11 23 32 

Outras modalidades 463 489 532 910 940 975 

Total de bolsas disponibilizadas 472 504 550 930 980 1030 
Fonte: ASSEST/UESC, 2014. 

 

A UESC concedeu Bolsas de Permanência no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta 

reais), no ano de 2013, aos estudantes de baixa renda, com o objetivo de contribuir para a 

melhor qualidade de vida do estudante, permanência e conclusão do curso e diminuir a evasão 

estudantil motivada por questões de dificuldade financeira (UESC, 2013). 

No ano de 2011, a UESC implantou o Auxílio Moradia, destinado a discentes que 

tiveram que deixar seu ambiente familiar em cidades distante da sede universitária e passaram 

a residir na região para a realização do curso universitário.  

Assim como, diariamente, disponibiliza refeições no Restaurante Universitário em três 

turnos para atender a comunidade academia. Sendo que em 2014, do valor destas, R$1,00 (um 

real) é pago pelo discente e o restante é subsidiado pela UESC, é oferecido 200 refeições no 

café da manhã, 900 refeições no almoço e 200 refeições no jantar com o subsídio da 

universidade, prática que visa assegurar-lhes melhores condições alimentícias (UESC, 2014). 

Fica evidente o empenho da UESC em promover políticas de inclusão sociais e ações 

afirmativas que possibilitam aos estudantes de classes sociais menos favorecidas ingressarem 

na educação superior. Além do ingresso através das cotas, a UESC aderiu ao Sistema de 

Seleção Unificada (SiSU), definindo que no processo seletivo de 2012, o total de 50% das 

vagas dos cursos de graduação fossem preenchidas por meio do SiSU e o restante por meio do 

Vestibular tradicional. A partir de 2013, todas as vagas do processo seletivo foram 

preenchidas através do Sistema de Seleção Unificada (UESC, 2012). 
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6.3 Perfil dos primeiros alunos beneficiados pelas ações afirmativas da UESC 

 

No ano de 2008, 13.662 candidatos inscreveram-se no processo seletivo de acesso aos 

cursos de graduação da UESC, nesse universo as mulheres foram maioria, representando 57% 

dos candidatos. Do total de candidatos, 1.317 (9,64%) foram classificados e aprovados no 

referido exame, isso corresponde que mais de 90% dos candidatos ficaram de fora do limite 

de vagas oferecidas pela instituição.  

As mulheres representam maioria dos candidatos que participaram do processo 

universal 55,9% dos candidatos. Daqueles que foram optaram pelo sistema de cotas as 

mulheres representa 58,2% dos candidatos, a representatividade dos homens foi de 41,8%. Os 

dados demonstram que as mulheres demandaram mais os cursos de graduação da UESC, 

conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Distribuição por sexo dos candidatos que participaram do processo seletivo 

(vestibular) da Universidade Estadual de Santa Cruz em 2008, conforme forma de seleção 

(Processo Universal e Cota) 

Sexo 
Candidatos   

Processo Universal % Cota % Total % 

Feminino 3986 55,9 3800 58,2 7786 57,0 

Masculino 3142 44,1 2734 41,8 5876 43,0 

Total 7128 100 6534 100 13662 100 
Fonte: Elaborado a partir de dados da GESEOR/UESC. 

 

Apesar da procura pelos cursos de graduação da UESC ser menor pelos candidatos do 

sexo masculino, estes conseguiram ter melhor desempenho representando maioria dos 

classificados do processo seletivo de 2008, sendo 51,3% dos selecionados do sexo masculino 

e 48,7% do sexo feminino. 

Quanto à escolha idioma da prova, 65,6% escolheram o Espanhol, 0,2% o Francês e 

34,2% o Inglês. Assim, 70% dos aprovados neste vestibular optaram pelo Espanhol, 0,1% 

pelo Francês e 29,5 pelo Inglês (Figura 14).  

 Apesar do Inglês ser a idioma oferecido nas escolas das series iniciais (Ensino 

fundamental e médio), os candidatos optam em sua maioria pelo Espanhol, possivelmente está 

relacionado com a maior semelhança do Espanhol com o Português, língua de origem dos 

candidatos. 
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Tabela 14 – Distribuição por tipo da prova de línguas dos candidatos que participaram do 

processo seletivo (vestibular) da Universidade Estadual de Santa Cruz em 2008 

Língua 
Candidatos 

Aprovados %   Não aprovados   % Total % 

Espanhol 928 70,5   8038   65,1 8966 65,6 

Francês 1 0,1 
 

26 
 

0,2 27 0,2 

Inglês 388 29,5   4281   34,7 4669 34,2 

Total 1317 100   12345   100 13662 100 
Fonte: Elaborado a partir de dados da GESEOR/UESC. 

  

 Do total de candidatos, 66% ingressaram na UESC pelo processo universal, ou seja, 

não necessitaram das cotas. Por outro lado, mesmo sendo destinado 50% das vagas da 

instituição aqueles que optassem pelas cotas, estes representavam apenas 34%. Isso justifica-

se pelo fato da baixa procura em determinados cursos por aqueles candidatos que poderiam 

usufruir dessa ação afirmativa. 

 A seguir são apresentados os resultados do teste de hipótese qui quadrado. Esse 

consiste em um teste não paramétrico pois não depende de parâmetros populacionais como 

média e variância. O princípio básico deste método é comparar proposições, ou seja, as 

possíveis divergências entre as frequências observadas e esperadas para cada evento. Aqui 

foram considerados as categorias sistema de cotas e processo universal e a categoria sexo 

(masculino e feminino), aplicou-se o teste aos quatro grupos de questões (Identificação, 

informações escolares, informações socioculturais e informações econômicas) que compõem 

o questionário socioeconômico e cultural (Anexo B) respondido no ato da inscrição no 

referido processo seletivo. 

Assim, o grupo de questões de “Identificação” os p-valores mostraram significativa 

estatisticamente (abaixo de 0,05) ao nível de 5% para todas as questões da categoria sistema 

de cotas e processo universal. Quanto a categoria sexo o teste apresentou p-valores com 

diferenças significativas para as questões referentes a cor ou raça e origem étnica ou racial, 

conforme Tabela 15. 

Do total de inscritos no processo seletivo (vestibular) 2008 da UESC, 42,9% dos 

candidatos que participaram da seleção por cotas foram provenientes da zona urbana, 17,3% 

da cor preta, 25,9% parda e 3,6% branca, quanto a origem étnica ou raça 25,8% negra e 

40,3% declararam ser afrodescendente. Dos que participaram da seleção pelo processo 

universal 50,9% são da zona urbana, 5,8% da cor preta, 27,7% parda e 15,9% branca. Quanto 

a origem étnica e racial 9,5% negra, 13,6% branca e 25,9% branca e 27,2% declara ser 

afrodescendente. 
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Tabela 15 – Teste qui quadrado para os candidatos participantes do primeiro vestibular com 

cotas da Universidade Estadual de Santa Cruz, considerando as variáveis do grupo 

“Identificação” do questionário socioeconômico, conforme sexo e sistema de seleção, em 

2008 

Identificação 
  Sexo (%)     Seleção (%)   

  F M p-valor   Cota PU p-valor 

Procedência:               
 

Zona urbana 
 

53,4 40,5 0,901 
 

42,9 50,9 0,000 

Zona rural   3,5 2,7     4,6 1,5   

Qual é a sua cor ou raça?               
 

Preta 
 

13,1 10,1 0,012 
 

17,3 5,8 0,000 

Parda 
 

30,9 22,7 
  

25,9 27,7 
 

Branca 
 

11,1 8,4 
  

3,6 15,9 
 

Amarela 
 

1,7 0,9 
  

0,7 1,9 
 

Indígena   0,6 0,5   
 

0,8 0,3   

Qual é a sua origem étnica ou racial?               
 

Negra 
 

20,6 14,6 0,000 
 

25,8 9,5 0,000 

Branca 
 

9,3 7,0 
  

2,8 13,6 
 

Mestiça 
 

24,5 19,5 
  

18,1 25,9 
 

Amarela 
 

1,6 0,7 
  

0,8 1,5 
 

Indígena   1,2 0,9     1,2 0,9   

Você se declara afrodescendente?               
 

Não 
 

18,3 14,2 0,136 
 

8,2 24,2 0,000 

Sim   39,0 28,6     40,3 27,2   

¹F = Feminino; M = Masculino. 

Fonte: Elaborado a partir de dados da GESEOR/UESC. 

 

No que se refere ao grupo de questões “Informações Escolares” os p-valores 

mostraram significativos (abaixo de 0,05) para todas as questões da categoria sistema de cotas 

e processo universal, por outro lado a categoria sexo (feminino e masculino) os p-valores não 

mostraram-se significativos ao nível de 5% de significância apenas para a questão “quanto a 

sua primeira opção, você se considera” (0,590) (Tabela 16). 

Do total de inscritos, os que participaram da seleção geral por cotas 10,8% concluiu ou 

concluirá o ensino médio no ano anterior, 10% há dois ano e 9% há sete anos. Quanto ao tipo 

de estabelecimento que cursou o ensino médio 44,8% todo em escola pública, 37,2% na 

modalidade científico padrão e 16,2% frequentou algum curso pré-vestibular. Quanto ao 

principal fator que levou a escolha do curso 33,7% foi por afinidade pessoal e realização 

pessoal e 46% considera-se decidido quanto a opção. Em relação a escolaridade dos pais 

20,5% possui ensino fundamental incompleto, 10% ensino médio e 1,6% ensino superior; 

17,6% das mães possui ensino fundamental incompleto, 13,4% ensino médio completo e 

apenas 2,2% superior completo. 
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Referindo-se aos que participaram da seleção pelo processo universal, do total do 

processo seletivo, 19% concluiu o ensino médio no ano anterior e 11,2% há dois anos, 14,1% 

cursou todo o ensino médio em escola pública, 29,2% todo em escola particular, 45% na 

modalidade científico padrão e 25,3% frequentou algum curso pré-vestibular. Quanto ao 

principal fator que o levou a escolher o curso 38,4% demonstraram afinidade pessoal, 

realização profissional e 49,4% se considera decidido. Quanto ao grau de escolaridade dos 

pais 18,8% tem ensino médio completo e 11,3% superior completo, 20,5% das mães possuem 

ensino médio completo e 13,5% superior completo. 

Alguns estudos semelhantes foram desenvolvidos por Velloso (2005), entre os 

candidatos cotistas que têm mães com nível superior varia entre as áreas de conhecimento e 

grupos de cursos, mas em geral a frequência de mães com nível superior diminui à medida 

que decresce o nível médio do desempenho no vestibular. Já no trabalho de Cardoso (2008), 

quando considerado a escolaridade da mãe como um indicador social para os alunos 

ingressantes no segundo ano após a adoção das reservas de vagas na UnB, não apresentou 

associação com os índices de evasão dos cotistas. 

 

Tabela 16 – Teste qui quadrado para os candidatos participantes do primeiro vestibular com 

cotas da Universidade Estadual de Santa Cruz, considerando as variáveis do grupo 

“Informações escolares” do questionário socioeconômico, conforme sexo e sistema de 

seleção, em 2008 
(continua) 

Informações escolares 
  Sexo (%)     Seleção (%)   

  F M p-valor   Cota PU p-valor 

Ano em que você concluiu ou concluirá o ensino médio         

Ano anterior 
 

17,1 13,2 0,011 
 

10,8 19,5 0,000 

2 anos 
 

12,6 8,6 
  

10,0 11,2 
 

3 anos 
 

7,5 5,5 
  

6,5 6,5 
 

4 anos 
 

4,4 3,5 
  

4,3 3,6 
 

5 anos 
 

3,1 2,1 
  

3,0 2,2 
 

6 anos 
 

2,3 1,8 
  

2,5 1,6 
 

7 anos 
 

7,9 6,5 
  

9,0 5,5 
 

8 anos ou mais 
 

2,0 1,8 
  

2,2 1,7 
 

Em que tipo de estabelecimento você cursou o Ensino Médio?         

Maior parte na escola pública 
 

3,2 2,6 0,000 
 

2,1 3,7 0,000 

Maior parte na escola particular 
 

2,6 2,7 
  

0,3 4,9 
 

Todo na escola pública 
 

34,0 25,0 
  

44,8 14,1 
 

Todo na escola particular   17,3 12,7     0,8 29,2   
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Tabela 16 – Teste qui quadrado para os candidatos participantes do primeiro vestibular com 

cotas da Universidade Estadual de Santa Cruz, considerando as variáveis do grupo 

“Informações escolares” do questionário socioeconômico, conforme sexo e sistema de 

seleção, em 2008 

(conclusão) 

Que modalidade de Ensino Médio (2º grau) você concluiu ou está concluindo?     

Científico ou padrão 
 

47,3 35,8 0,000 
 

37,2 45,9 0,000 

Técnico ou profissionalizante 
 

2,4 3,5 
  

3,8 2,1 
 

Magistério 
 

5,9 1,2 
  

5,4 1,8 
 

Supletivo 
 

1,6 2,2 
  

1,9 2,0 
 

Frequentou algum curso pré-vestibular?                 

Não 
 

24 22 0,000 
 

20,6 25,3 0,000 

Sim, particular 
 

20 14 
  

11 23,1 
 

Sim, programas populares   13 7     16,2 3,8   

Qual o principal fator que o(a) levou a escolher o curso pelo qual está optando? 
  

Mercado de trabalho garantido 
 

5,3 5,5 0,000 
 

5,5 5,3 0,001 

Pouca exigência e de fácil conclusão 
 

0,2 0,1 
  

0,2 0,1 
 

Afinidade pessoal, realização pessoal 
 

42,4 29,7 
  

33,7 38,4 
 

Inexistência do curso pretendido 
 

1,9 0,9 
  

1,5 1,4 
 

Conciliar a profissão e boa remuneração 
 

1,9 2,2 
  

1,9 2,2 
 

Dificuldade de aprovar em outro curso 
 

0,4 0,3 
  

0,3 0,4 
 

Permite conciliar com outros afazeres 
 

0,7 0,8 
  

0,9 0,6 
 

Importante para o desenvolvimento do país 
 

1,7 1,4 
  

1,6 1,5 
 

Outro motivo   2,5 2,1   
 

2,1 2,5 
 

Quanto a sua primeira opção, você se considera:                 

Decidido(a) 
 

54,5 40,9 0,590 
 

46 49,4 0,000 

Indeciso(a)   2,6 2,0     1,7 2,9   

Grau de escolaridade do pai ou responsável         
    

Não alfabetizado 
 

4,0 2,4 0,000 
 

5,3 1 0,000 

Ensino fundamental incompleto 
 

18,0 12,0 
  

20,5 9,5 
 

Ensino fundamental completo 
 

4,1 3,3 
  

4,3 3,1 
 

Ensino médio incompleto 
 

4,6 3,7 
  

4,4 3,9 
 

Ensino médio completo 
 

16,1 12,5 
  

10 18,6 
 

Superior incompleto 
 

3,5 2,8 
  

1,1 5,3 
 

Superior completo   6,8 6,1   
 

1,6 11,3 
 

Grau de escolaridade da mãe ou responsável                 

Não alfabetizada 
 

3,1 2,0 0,000 
 

4,3 0,9 0,000 

Ensino fundamental incompleto 
 

14,2 9,1 
  

17,6 5,6 
 

Ensino fundamental completo 
 

3,3 2,6 
  

3,6 2,3 
 

Ensino médio incompleto 
 

4,4 3,1 
  

4,2 3,3 
 

Ensino médio completo 
 

19,3 14,6 
  

13,4 20,5 
 

Superior incompleto 
 

4,8 3,9 
  

2,2 6,5 
 

Superior completo   8,2 7,5     2,2 13,5   

¹F = Feminino; M = Masculino. 

Fonte: Elaborado a partir de dados da GESEOR/UESC. 
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Para o grupo de questões “Informações Socioculturais” os p-valores mostraram 

significativos (abaixo de 0,05) para todas as questões da categoria sistema de cotas e processo 

universal, por outro lado a categoria sexo os p-valores mostraram se significativos para as 

todas as questões desse grupo, conforme Tabela 17. 

Do total de candidatos, os que participaram da seleção por cotas 20,1% ler em média 

de três a cinco livros por ano, 25,2% usa a televisão e 11,7% a internet para se manter 

informado, sendo que 14,85 possuem internet em casa e 29% acessa em outros locais. Dos 

que participaram pelo processo universal 21,3% leem, também, de três a cinco livros por ano, 

21,7% usa televisão e 19,3% a internet para se manter informado. Sendo que 34,8% tem 

acesso à internet em casa. 

 

Tabela 17 – Teste qui quadrado para os candidatos participantes do primeiro vestibular com 

cotas da Universidade Estadual de Santa Cruz, considerando as variáveis do grupo 

“Informações Socioculturais” do questionário socioeconômico, conforme sexo e sistema de 

seleção, em 2008 

Informações socioculturais 
  Sexo (%)     Seleção (%)   

  F M p-valor   Cota PU p-valor 

Excetuando os escolares, quantos livros, em média, você lê por ano? 

Nenhum 
 

0,7 1,4 0,000 
 

0,8 1,3 0,013 

1 a 2 
 

11,9 12,5 
  

11,6 12,8 
 

3 a 5 
 

24,3 17,0 
  

20,1 21,3 
 

6 a 10 
 

14,0 7,9 
  

10,7 11,2 
 

11 a 20 
 

4,2 2,8 
  

3,2 3,8 
 

Mais de 20 
 

2,1 1,2 
  

1,5 1,8 
 

Qual o meio que você mais utiliza para se manter informado(a)?   

Televisão 
 

28,3 18,5 0,000 
 

25,2 21,7 0,000 

Rádio 
 

0,3 0,2 
  

0,4 0,2 
 

Jornal 
 

5,9 3,9 
  

5,9 3,8 
 

Revistas 
 

6,5 3,8 
  

4,1 6,3 
 

Conversas 
 

0,9 0,6 
  

0,6 0,9 
 

Internet   15,0 16,0     11,7 19,3   

Você tem acesso à Internet?                 

Não 
 

3,6 1,9 0,000 
 

3,9 1,6 0,000 

Sim, em casa 
 

26,6 23,0 
  

14,8 34,8 
 

Sim, apenas em outros locais   26,8 18,0     29 15,8   

¹F = Feminino; M = Masculino. 

Fonte: Elaborado a partir de dados da GESEOR/UESC. 

 

No que se refere ao grupo de questões “Informações Econômicas” os p-valores 

mostraram significativos (abaixo de 0,05) para todas as questões da categoria sistema de cotas 
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e processo universal, por outro lado, quanto ao sexo, os p-valores mostraram-se significativos 

para todas as questões desse grupo, conforme Tabela 17. 

Os que participaram da seleção por cotas 25% responderam não está trabalhando 

atualmente, 34,2% não tem vínculo empregatício, 37,4% não recebe benefício de algum 

programa social do governo. Quanto a renda total das famílias 16,4% recebe de um a dois 

salários mínimos e 14,1% recebe de dois a três salários mínimos. Sendo que 25,3% não 

trabalha e recebe ajuda da família, 37,9% mora em imóvel próprio e 39,8% tem o ônibus 

como o meio de transporte mais usado. 

 Dos que participaram da seleção pelo processo universal, do total de candidatos 

destes, 39% responderam não está trabalhando atualmente, 45,6% não possui vínculo 

empregatício, 50% das famílias recebe benefícios de algum programa social do governo. Em 

relação a renda mensal de toda família 15,9% recebe de três a cinco salários mínimos, 13,1% 

recebe de 5 a 10 salários mínimos, 40,2% não trabalha e recebe ajuda familiar, 42,5% reside 

em imóvel próprio e 31,5% tem o ônibus como o meio de transporte mais usado. 

 

Tabela 18 – Teste qui quadrado para os candidatos participantes do primeiro vestibular com 

cotas da Universidade Estadual de Santa Cruz, considerando as variáveis do grupo 

“Informações Econômicas” do questionário socioeconômico, conforme sexo e sistema de 

seleção, em 2008 

(continua) 

Informações Econômicas 
  Sexo (%)     Seleção (%)   

  F M p-valor   Cota PU p-valor 

Você está trabalhando atualmente?         
    

Não 
 

39 25 0,000 
 

25,6 39,2 0,000 

Sim, trabalho eventualmente 
 

3,4 2,9 
  

3,8 2,6 
 

Sim, trabalho em tempo parcial (até 30h semanais) 
 

5,7 4,7 
  

6,2 4,2 
 

Sim, trabalho em tempo integral 
 

8,7 9,7 
  

12,1 6,3 
 

Possui vínculo empregatício? (Registro em carteira)               

Não tenho vínculo empregatício 
 

47,8 32,0 0,000 
 

34,2 45,6 0,000 

Tenho emprego de no máximo 1 ano 
 

3,5 3,0 
  

4,1 2,4 
 

Tenho emprego de 1 ano e 1 mês a 3 anos 
 

2,6 2,8 
  

3,5 1,9 
 

Tenho emprego de 3 anos e 1 mês a 5 anos 
 

1,3 1,5 
  

1,9 0,8 
 

Tenho emprego de mais de 5 anos   2,3 3,2     3,7 1,9   

Sua família é beneficiária de algum Programa Social do Governo, Federal, Estadual ou Municipal? 

Não 
 

49,3 38,0 0,000 
 

37,4 50 0,000 

Sim   7,9 4,8     10,1 2,5   
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Tabela 18 – Teste qui quadrado para os candidatos participantes do primeiro vestibular com 

cotas da Universidade Estadual de Santa Cruz, considerando as variáveis do grupo 

“Informações Econômicas” do questionário socioeconômico, conforme sexo e sistema de 

seleção, em 2008 

(conclusão) 

Qual a renda mensal de toda a sua família? (somando todas as fontes de renda bruta). 
 

Até meio salário mínimo 
 

0,4 0,2 0,000 
 

0,5 0,1 0,000 

De meio a um salário mínimo 
 

3,4 1,8 
  

4,4 0,8 
 

Mais de 1 até 2 salários mínimos 
 

14,2 7,8 
  

16,4 5,5 
 

Mais de 2 até 3 salários mínimos 
 

13,6 9,7 
  

14,1 9,3 
 

Mais de 3 até 5 salários mínimos 
 

14,4 11,3 
  

9,8 15,9 
 

Mais de 5 até 10 salários mínimos 
 

8,1 7,8 
  

2,9 13,1 
 

Mais de 10 até 20 salários mínimos 
 

2,5 3,0 
  

0,3 5,2 
 

Mais de vinte salários mínimos   0,7 1,1     0,1 1,7   

Qual a sua participação na renda familiar? 
        

Não trabalho, recebo ajuda família 
 

40,0 25,5 0,000 
 

25,3 40,2 0,000 

Trabalho e recebo ajuda da família 
 

4,4 3,7 
  

3,9 4,1 
 

Trabalho e não recebo ajuda da família 
 

2,4 2,4 
  

3,1 1,7 
 

Trabalho e contribuo em parte na renda familiar 
 

9,1 7,4 
  

11,6 4,9 
 

Trabalho e sou o responsável pela família   1,6 3,6     3,5 1,7   

Qual a condição do imóvel onde sua família reside? 
        

Próprio 
 

45,5 34,8 0,001 
 

37,9 42,5 0,000 

Alugado 
 

9,0 5,8 
  

6,8 7,9 
 

Outra   2,6 2,2     3,1 1,8   

Qual o meio de transporte que você mais utiliza? 
        

Ônibus 
 

42,5 28,8 0,000 
 

39,8 31,5 0,000 

Carona 
 

3,4 3,0 
  

3,1 3,4 
 

Moto 
 

2,2 2,8 
  

2,3 2,7 
 

Carro próprio ou da família   9,2 8,1     3,1 14,1   

¹F = Feminino; M = Masculino. 

Fonte: Elaborado a partir de dados da GESEOR/UESC. 

 

 Assim, ao aplicar o teste qui quadrado às questões do questionário socioeconômico 

respondido no momento da inscrição no processo seletivo, mostrou-se predominantemente 

que houve diferenças estatisticamente significativas, ou seja, tais questões relacionadas ao 

sexo (masculino e feminino) do candidato e quanto a forma de seleção (cotas e processo 

universal) formaram grupos estatisticamente semelhantes.   

 

6.4 Distribuição espacial dos alunos da UESC 

 

A área educacional alcançada pela UESC abrange vasto espaço do território do 

Estado, abrangendo as sub-regiões conhecidas como Baixo-Sul com 11 municípios, Sul com 
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42 municípios e Extremo-Sul com 21 municípios da Bahia, e tem como principais polos 

urbanos Ilhéus e Itabuna. Representando um total de 74 municípios, correspondendo a uma 

área de 55.838 km², ou 9% da área do Estado da Bahia atendendo aproximadamente de 16% 

de sua população (UESC, 2011). 

No que se refere a distribuição dos candidatos que participaram do processo seletivo 

de 2008 para os cursos de graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz, em relação ao 

espaço geográfico, observou-se que 98,8% dos alunos foram dos estados da Bahia. Nesse 

caminho, 40,2% dos beneficiados pelas cotas são da categoria afrodescendente, 10,2% da 

categoria escolas públicas, apenas 0,6% são aqueles que se declararam índio ou quilombola. 

47,9 representa os participantes pelo processo universal (Tabela 19). 

 

Tabela 19 – Evolução porcentual dos beneficiados com as ações afirmativas na Universidade 

Estadual de Santa Cruz no processo seletivo de 2008, conforme o estado de origem do 

candidato. 

Estado AF1 EP2 IQ3 PU4 Total 

Bahia 40,2 10,2 0,6 47,9 98,8 

Outros Estados 0,1 0,1 0,0 1,0 1,2 
Nota: 1AF – afrodescendente; 2EP - Oriundos das Escolas Públicas; 3IQ - Índios e Quilombolas e 4PU – Processo 

Universal (Entende-se que “processo universal” engloba somente os não-optantes por reserva de vagas). 

Fonte: Elaborado a partir de dados da GESEOR/UESC. 

 

No que se refere às cidades, as duas com maior público atendido pela universidade 

formam oriundos de Ilhéus e Itabuna. Assim, do total de 27,4% de alunos da instituição são 

da cidade de Ilhéus, destes 10,5% se declararam afrodescendentes, 2,4% de escola pública e 

0,4% índio e quilombola. Do total de 35,5% são de Itabuna, 15,5% se declararam 

afrodescendentes e 3,7% de escolas públicas. No que se refere as “outras cidades” atendidas 

pela universidade foram 37,1% dos alunos que ingressaram no processo seletivo de (Tabela 

20). 

 

Tabela 20 – Evolução porcentual dos beneficiados com as ações afirmativas na Universidade 

Estadual de Santa Cruz no processo seletivo de 2008, conforme a cidade de origem do 

candidato. 

Cidade AF1 EP2 IQ3 PU4 Total 

Ilhéus 10,5 2,4 0,4 14,1 27,4 

Itabuna 15,5 3,7 0,0 16,3 35,5 

Outras Cidades 14,3 4,2 0,2 18,5 37,1 
Nota: 1AF – afrodescendente; 2EP - Oriundos das Escolas Públicas; 3IQ - Índios e Quilombolas e 4PU – Processo 

Universal (Entende-se que “processo universal” engloba somente os não-optantes por reserva de vagas). 

Fonte: Elaborado a partir de dados da GESEOR/UESC. 
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Ao observar os municípios da Bahia que tiveram candidatos participantes do processo 

seletivo para ingressar nos cursos de graduação no ano 2008, sugere uma concentração deste 

público no entorno da universidade, principalmente em Ilhéus e Itabuna.  

Além destas cidades, no que se refere aos candidatos optantes por reserva de vagas do 

grupo afrodescendentes as cidades de Una (197), Coaraci (170), Itajuípe (117), Ubaitaba 

(101), Buerarema (99), Ubatã (93) e Salvador (83) tiveram maior quantidade de candidatos; 

os optantes por reservas de vagas de escola pública as cidades de Buerarema (30), Salvador 

(23), Canavieiras (23), Jequié (23), Una (22), Itajuípe (20), Vitória da Conquista (16) tiveram 

maiores quantidades de candidatos que se enquadram nessa categoria. 

 As cidades de Ilhéus (80), Pau Brasil (4), Itabuna (3), Buerarema, Mascote, Itanhém, 

Santa Cruz Cabrália e Retirolândia com 1 (um) candidato cada, são aquelas que tiveram 

candidatos para as reservas para índio e quilombola. De modo geral, as cidades do entorno da 

UESC tiveram mais candidatos que optaram concorrer o vestibular com através das ações 

afirmativas. Por outro lado as cidades de Salvador (469), Vitória da Conquista (316), Jequié 

(228), Feira de Santana (160), Ipiaú (157), Eunápolis (147) e Itapetinga (125) foram as que 

tiveram mais candidatos optantes pelo processo universal, fora do eixo e Ilhéus-Itabuna 

(Figura 19). 
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Figura 19 – Distribuição espacial dos candidatos do estado da Bahia no processo seletivo para 

ingressar nos cursos de graduação presenciais da UESC, conforme opção de reserva de vagas, 

em 2008. 
Nota – Entende-se que Processo Universal engloba somente os não-optantes por reserva de vagas. 

Fonte: Elaborado a partir de dados da GESEOR. 

 

No que se refere ao público ingressante pelo processo universal as cidades de Itabuna 

(298), Ilhéus (243), Salvador (32), Itajuípe (20), Coaraci (18), Eunápolis (17) Feira de 

Santana (15), Ipiaú (14), Vitória da Conquista (11), Buerarema (11), Una (11) e Jequié (10) 

foram as que tiveram maiores quantidade de classificados. Destes classificados com as 

reservas de vagas as cidades de Itabuna (154), Ilhéus (108), Coaraci (12), Jequié, (10), 

Eunápolis (8), Una (8), Salvador (6), Itajuípe (6), Ubaitaba (6), Ipiaú (5) e Vitória da 

Conquista (5) foram as que tiveram mais alunos ingressantes na UESC (Figura 20). 
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Figura 20 – Distribuição espacial dos ingressantes do estado da Bahia nos cursos de 

graduação presenciais da UESC, conforme opção de reserva de vagas do processo seletivo de 

2008. 
Nota – Entende-se que Processo Universal engloba somente os não-optantes por reserva de vagas. 

Fonte: Elaborado a partir de dados da GESEOR. 

 

A Figura 21 mostrou a distribuição espacial dos alunos concluintes e não concluintes 

dos cursos de graduação da UESC, de acordo com as cidades de origem dos ingressantes no 

ano de 2008. Assim, observa-se que Itabuna, Ilhéus, Salvador, Itajuípe, Eunápolis, Coaraci, 

Una, Feira de Santana, Jequié e Vitória da Conquista foram as dez cidades com maiores 

quantidades de alunos que concluíram curso nesta instituição. 

 

 
Figura 21 – Distribuição espacial dos alunos “concluintes” e “não concluintes” do estado da 

Bahia nos cursos de graduação presenciais da UESC, ingressantes no processo seletivo de 

2008. 
Fonte: Elaborado a partir de dados da GESEOR. 
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A Tabela 21 apresenta a taxa de conclusão das dez cidades com maior número de 

concluintes na UESC. Observa-se que Vitória da Conquista e Una tiveram as maiores taxas de 

conclusão com 63% cada. Por outro lado, Coaraci (40%), Ilhéus (45%) e Salvador (45%) 

apresentaram as menores taxas de conclusão. 

 Quanto aos territórios de identidades, cinco destas cidades pertencem ao Litoral Sul, o 

qual encontra-se a sede da Universidade Estadual de Santa Cruz. As demais cidades, são de 

cinco outros territórios distintos: Metropolitana de Salvador, Médio Rio de Contas, Costa do 

Descobrimento, Portal do Sertão e Vitória da Conquista. 

 

Tabela 21 – Taxa de conclusão dos alunos ingressantes no ano de 2008 na UESC, segundo a 

cidade de origem dos candidatos, no ano de 2014 

Cidades Território de Identidade 
Conclusão 

Nº   Taxa (%) 

Itabuna Litoral Sul 258 
 

57 

Ilhéus Litoral Sul 157 
 

45 

Salvador Metropolitana de Salvador 17 
 

45 

Itajuípe Litoral Sul 16 
 

62 

Eunápolis Costa do Descobrimento 13 
 

54 

Coaraci Litoral Sul 12 
 

40 

Una Litoral Sul 12 
 

63 

Feira de Santana Portal do Sertão 11 
 

58 

Jequié Médio Rio de Contas 10 
 

50 

Vitória da Conquista Vitória da Conquista 10 
 

63 
Fonte: Elaborado a partir de dados da GESEOR. 

 

Ao analisar a Tabela 22, dentre os alunos que ingressaram pelo processo universal, dos 

cursos de Bacharelado em Matemática e Bacharelado em Física, foi constatado que nenhum 

aluno finalizou o curso. Do outro lado, estão os cursos de Medicina (90%), Enfermagem 

(86%), Biomedicina (85%) e Direito (79%) apresentaram maiores taxa de conclusão, tendo 

em como características em comum todos são bacharelados e com elevada demanda na 

universidade. 

Dos alunos que foram beneficiados com as reservas de vagas, os cursos de 

Licenciatura em Matemática e Letras Espanhol/Português tiveram apenas um aluno 

beneficiado, cada, e estes concluíram os respectivos cursos. Ressalta-se que os cursos de 

Licenciatura em Química, Licenciatura em Geografia, Letras Inglês/Português e Bacharelado 

em Matemática não tiveram alunos cotistas, isso por serem cursos com baixa concorrência 
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(candidato/vaga) neste processo seletivo. Por outro lado, o curso de Medicina alcançou o êxito 

de 100% de conclusão de alunos cotistas (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Distribuição do número de alunos ingressantes e taxa de conclusão conforme o 

curso de graduação da UESC, segundo a forma de ingresso no ano de 2008 

Curso 
Ingressantes*   Taxa de conclusão (%) 

PU** RV   PU** RV 

Administração 36 38   50 63 

Agronomia 25 25   48 24 

Bacharelado em Física 15 5   - 20 

Bacharelado em Matemática 28 -   - - 

Biomedicina 13 14   85 79 

Ciência da Computação 30 30   33 23 

Ciências Biológicas 14 15   71 73 

Ciências contábeis 14 15   50 47 

Comunicação social 25 24   64 75 

Direito 48 50   79 64 

Economia 78 15   32 47 

Enfermagem 29 30   86 87 

Engenharia de Produção 30 25   37 20 

Filosofia 50 8   16 50 

História 30 31   47 42 

LEA 15 15   60 40 

Letras Espanhol/Português 50 1   68 100 

Letras Inglês/Português 27 -   59 - 

Licenciatura em Ciências Biológicas 20 19   45 74 

Licenciatura em Educação Física 21 20   48 70 

Licenciatura em Física 10 9   20 11 

Licenciatura em Geografia 38 -   53 - 

Licenciatura em Matemática 39 1   18 100 

Licenciatura em Pedagogia 80 2   78 50 

Licenciatura em Química 27 -   48 - 

Medicina 20 19   90 100 

Medicina Veterinária 22 25   64 56 

Total 834 436   50 56 
Nota *: Não está incluso os alunos ingressantes nos cursos a partir da escolha da segunda opção de curso. 

**: Entende-se que Processo Universal engloba somente os não-optantes por reserva de vagas. 

Fonte: Elaborado a partir de dados da GESEOR. 

 

Diante do quadro da educação pública nos níveis anteriores ao ensino terciário, as 

oportunidades de acesso às instituições de ensino superior por tais alunos são inferiores em 

relação aos que frequentaram escola privada. A universidade e a sociedade, de modo geral, 
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espera que os alunos classificados com as cotas (oriundos do ensino público) teriam um 

desempenho inferior perante os demais. Todavia, no que se refere à conclusão dos cursos, os 

dados da Universidade Estadual de Santa Cruz apontam que 56% dos alunos que ingressaram 

com as reservas de vagas conseguiram finalizar o curso com sucesso, enquanto, o que 

ingressaram pelo processo universal representaram 50% concluíram o curso. Acredita-se que 

esse público aproveita a oportunidade de cursar o ensino superior, como uma das únicas 

formas de melhoria de vida, sendo a efetivação do curso superior um meio que possibilite 

ocupar melhores posições no mercado de trabalho. 

Ao discutir o desempenho dos alunos de três turmas da Universidade de Brasília em 

2004, 2005 e 2006, mediante processo seletivo com as reservas de vagas e processo universal, 

Veloso (2009) comparou as médias de três áreas d e conhecimento (Humanidades, Ciências e 

Saúde) em cada turma. Chegando à conclusão que nas Humanidade e Ciências, a vantagem 

dos cotistas sobre os não-cotistas concentrou-se nos cursos socialmente menos valorizados, 

mas isso não ocorreu na área de Saúde (VELOSO, 2009, p. 641). Em termos de diferenças 

substantivas não houve uma sistemática superioridade dos não-cotistas, embora previssem 

muitos críticos do sistema de reserva de vagas.    

O trabalho de Cardoso (2008) ratifica Veloso, ao mostrar pequena as diferenças entre 

cotistas e não cotistas que poderia ser interpretada como irrelevantes e ressalta que a variação 

das notas obtidas na Universidade de Brasília é muito menor que as variações no escore na 

seleção do vestibular. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As universidades exercem função incontestável na formação dos indivíduos na 

sociedade contemporânea. Portanto, no decorrer dos anos, fica notório o aumento da demanda 

por ensino superior, isso, possivelmente em razão das novas perspectivas estabelecidas por 

organizações e empresas que tem como pressuposto básico para a entrada e ou permanência 

no mercado de trabalho a formação acadêmica. 

Em decorrência das pressões sociais por qualificação profissional, exercida por 

diversos setores econômicos geraram a necessidade da ampliação da oferta de vagas de ensino 

superior. Assim, as Instituições de Ensino Superior, passaram a desempenhar função de 

articuladora no contexto regional em que está inserida, atuando como articuladora das 

transformações sociais e do espaço no que se encontra. 

 Assim, nesta dissertação buscou-se analisar às universidades públicas do estado da 

Bahia no atual contexto das ações afirmativas. Abordou-se, portanto, o contexto da criação 

dos cursos de graduação na educação superior e a evolução das quantidades de alunos nas 

universidades públicas da Bahia e posteriormente, foi realizada uma análise centrada na 

UESC. Os resultados obtidos auxiliaram na compreensão da expansão do ensino superior no 

estado recentemente.  

As IES pública da Bahia abrangem praticamente todos os territórios de Identidade da 

Bahia, mesmo que seja através de cursos de educação à distância, com exceção da Bacia do 

Rio Corrente. Mas, essa cobertura não garante cursos em quantidades suficientes para atender 

a demanda por ensino superior nesses territórios. Tendo por exemplo, o território de 

identidade Metropolitana de Salvador que concentra mais de 40% dos números de matriculas, 

concluintes e ingressantes neste nível de ensino no estado.  

As universidades públicas da Bahia têm perfil predominantemente composto por 

alunos do sexo feminino, apesar de haver as ações afirmativas a maioria dos alunos não 

necessitaram das cotas para ingressar na universidade e de quanto a cor ou raça o predomínio 

é a parda. 
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Percebe-se que na UESC desde a implantação do SISU em 2012, ano que ocorreu um 

processo seletivo misto (vestibular e SISU) para ingressar nos cursos de graduação da 

universidade, houve uma alteração estrutural na demanda dos cursos de graduação, com o 

aumento de quase três vezes no número de candidatos por vaga. 

Nesse sentido, a identificação da origem dos candidatos que participam dos processos 

seletivos da UESC, assim como aqueles classificados para cursar a graduação são 

possibilidades de futuras pesquisa acerca desta temática.  

Ao desmembrar os dados de concorrência dos processos seletivos, quanto aos 

candidatos que optaram por reserva de vagas e por processo universal, ficou evidente que os 

optantes por reservas de vagas tende a buscar cursos de licenciaturas e aqueles cursos que 

apresentam menores concorrências em processos seletivos anteriores. Além do perfil 

socioeconômico e cultural dos que participaram do processo seletivo por cotas diferenciar-se 

daqueles que participaram da seleção pelo processo universal. 

 Conclui-se que na UESC, no que se referiu aos primeiros beneficiados com as cotas, 

foram predominantemente de cidade do entorno da sede da universidade. Os alunos que vem 

de cidades distantes da sede da universidade tem como uma das características predominante, 

não ser aluno ingressante com o benefício das cotas. 

 A política de ações afirmativas mostra-se como relevante instrumento para reverter a 

atual situação de exclusão dos indivíduos da educação superior. As políticas de cotas 

certamente terão importante contribuição na configuração de uma sociedade mais igualitária e 

justa, tornando-se imprescindível a adoção dessas políticas pelas universidades, pois tem 

como objetivo incluir grupos marginalizados na sociedade tais como os negros, índios e 

quilombolas, e dar-lhes oportunidades de exercício do princípio da igualdade. Esses 

resultados, com maior taxa de conclusão do cotistas, deixa evidente que, o que falta realmente 

para parte da população são oportunidades. 
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ANEXO A – Áreas de Formação e Treinamento conforme classificação da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 2014 

Áreas Gerais 

(Grandes Áreas) 

Áreas Específicas 

(Áreas)  
Áreas Detalhadas (Subáreas)  

Educação 
Formação de professor e 

ciências da educação 

Formação do professor e ciências da educação 

(Curso gerais); Ciências da Educação; 

Formação de professores de educação infantil; 

Formação de professores da educação básica; 

Formação de professores com especialização 

em matérias específicas; Formação de 

professores de disciplinas profissionais. 

Humanidades e 

artes 

Artes 

Artes (Curso gerais); Belas Artes; Música e 

Artes Cênicas; Técnicas audiovisuais e 

produção de mídia; Design e Estilismo; 

Artesanato. 

Humanidades e Letras 

Humanidades e Letras (Curso gerais); Religião; 

Línguas e culturas estrangeiras; Língua materna 

(vernácula); História e Arqueologia; Filosofia e 

Ética. 

Ciências, Sociais, 

Negócios e 

Direito 

Ciências sociais e 

comportamentais 

Ciências sociais e comportamentais (Curso 

gerais); Psicologia; Sociologia e estudos 

culturais; Ciência política e educação cívica; 

Economia. 

Jornalismo e Informação 
Jornalismo e reportagem; Biblioteconomia, 

Informação, Arquivos. 

Comércio e 

Administração 

Comércio e administração (Curso gerais); 

Vendas em atacado e varejo; Marketing e 

Publicidade; Finanças, Bancos, Seguros; 

Contabilidade e tributação; Gerenciamento e 

Administração; Secretariado e trabalhos de 

escritório; Vida Profissional. 

Direito Direito 

Ciências, 

Matemática e 

Computação 

Ciências da Vida 
Ciências da vida (Curso gerais); Biologia e 

Bioquímica; Ciências Ambientais 

Ciências Físicas 
Ciências Físicas (Curso gerais); Física; 

Química; Ciência da Terra. 

Matemática e Estatística Matemática; Estatística. 

Computação 
Ciência da Computação; Uso do Computador; 

Processamento da Informação. 

Engenharia, 

Produção e 

Construção 

Engenharia e Profissões 

Correlatas 

Engenharia e Profissões de Engenharia (Curso 

gerais); Engenharia Mecânica e Metalurgia; 

Eletricidade e Energia; Eletrônica e Automação; 

Química e Engenharia de Processos; Veículos a 

motor, construção naval e aeronáutica. 

Produção e Fabricação e processamento (Curso gerais); 
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Processamento Processamento de alimentos; Têxteis, roupas, 

calçados, couro; Materiais (madeira, papel, 

plástico, vidro); Mineração e Extração 

Arquitetura e 

Construção 

Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Civil e de 

Construção 

Agricultura e 

Veterinária 

Agricultura, florestas e 

recurso pesqueiros 

Agricultura, Silvicultura, Recurso Pesqueiros 

(Curso gerais); Produção agrícola e pecuária; 

Horticultura; Engenharia Florestal – 

Silvicultura; Recurso Pesqueiros 

Veterinária Veterinária 

Saúde e Bem 

Estar Social 

Saúde 

Saúde (Curso gerais); Medicina; Enfermagem e 

Atenção Primária; Odontologia; Tecnologias de 

diagnóstico e tratamento médico; Terapia e 

reabilitação; Farmácia. 

Serviço Social 
Atendimento à criança e serviços aos jovens; 

Serviço social e Orientação. 

Serviços 

Serviços Pessoais 

Serviços a Particulares (Curso gerais); 

Hotelaria, restaurantes e serviços de 

alimentação; Viagens, turismo e lazer; Esportes; 

Ciências domésticas; Serviços de beleza. 

Serviços de Transportes Serviços de Transportes (Curso gerais) 

Proteção ambiental 

Proteção Ambiental (Curso gerais); Tecnologia 

de Proteção Ambiental; Ambientes Naturais e 

Vida Selvagem; Serviços Comunitários de 

Saneamento. 

Serviços de Segurança 

Serviços de Segurança (Curso gerais); Proteção 

de Pessoas e Propriedades; Saúde e Segurança 

do Trabalho; Setor Militar e de Defesa. 

Fonte: OCDE, INEP (2009). 
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ANEXO B. Questionário sociocultural e econômico do vestibular. 

 

I IDENTIFICAÇÃO 

 
01 Onde você reside atualmente? 

 

02 Onde você nasceu?  

 

03 Procedência: 

( ) Zona urbana ( ) Zona rural 

 

04 Qual é a sua cor ou raça? 

( ) Preta ( ) Amarela 

( ) Parda ( ) Indígena 

( ) Branca 

 

05 Qual é a sua origem étnica ou racial? 

( ) Negra ( ) Amarela 

( ) Branca ( ) Indígena 

( ) Mestiça 

 

06 Você se declara afrodescendente? 

( ) Não ( ) Sim 

 

07 Possui companheiro(a)? 

( ) Não ( ) Sim 

 

08 Possui quantos filhos? 

( ) Não tem filhos ( ) 3 a 5 

( ) 1 a 2 ( ) mais de 5 

 

 

II INFORMAÇÕES ESCOLARES 
 

09 Ano em que você concluiu ou concluirá o ensino 

médio 

( ) 2009 ( ) 2005 

( ) 2008 ( ) 2004 

( ) 2007 ( ) 1992 a 2003 

( ) 2006 ( ) antes de 1992 

 

10 Em que período você cursou o Ensino Médio? 

( ) Todo diurno ( ) Todo noturno 

( ) Maior parte diurno ( ) Maior parte noturno 

 

11 Em que tipo de estabelecimento você cursou o 

Ensino Fundamental? 

( ) Maior parte na escola pública 

( ) Todo na escola pública 

( ) Maior parte na escola particular 

( ) Todo na escola particular 

 

12 Em que tipo de estabelecimento você cursou o 

Ensino Médio? 

( ) Maior parte na escola pública 

( ) Maior parte na escola particular 

( ) Todo na escola pública 

( ) Todo na escola particular 

 

 

 

13 Que modalidade de Ensino Médio (segundo 

grau) você concluiu ou está concluindo? 

( ) Científico ou padrão (Formação Geral) 

( ) Técnico ou profissionalizante 

( ) Magistério 

( ) Supletivo 

 

14 Colégio onde você concluiu ou está concluindo 

o Ensino Médio (Selecione uma das escolas 

constantes 

no Anexo V). 

 

15 Frequentou algum curso pré-vestibular? 

( ) Não (passar para a questão 17) 

( ) Sim, particular 

( ) Sim, programas populares 

 

16 Se respondeu sim a questão anterior, por quanto 

tempo? 

( ) Até seis meses 

( ) De seis meses a um ano 

( ) Entre um ano e dois anos 

( ) Entre dois e três anos 

( ) Mais de três anos 

 

17 Você já fez outro vestibular anteriormente? 

( ) Não, nunca prestei vestibular anteriormente 

( ) Sim, nesta instituição, mas não fui 

classificado(a) 

( ) Sim, em outra instituição, mas não fui 

classificado(a) 

( ) Sim, fui classificado(a), mas não me matriculei 

( ) Sim, já sou matriculado(a), mas pretendo mudar 

de curso 

( ) Sim, já sou formado(a), mas pretendo fazer outro 

curso 

( ) Sim, só por experiência 

( ) Outra situação 

 

18 Quantos vestibulares você prestou, 

anteriormente, na UESC? 

( ) Nenhum ( ) Três ( ) Mais de cinco 

( ) Um ( ) Quatro 

( ) Dois ( ) Cinco 

 

19 Qual o principal motivo que levou você a optar 

por esta instituição? 

( ) Oferece o melhor curso da minha opção 

( ) Ensino gratuito 
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( ) Próxima de minha residência 

( ) Escolhida pela maioria dos meus amigos 

( ) Porque a possibilidade de acesso à Universidade 

nesta Instituição é maior 

( ) Pela credibilidade da Instituição 

( ) Mais uma chance de ingressar na Universidade 

( ) Pela dificuldade em estudar em outras 

instituições 

( ) Outro motivo 

 

20 Qual o principal fator que o(a) levou a escolher 

o curso pelo qual está optando? 

( ) Mercado de trabalho garantido 

( ) Pouca exigência e de fácil conclusão 

( ) Afinidade pessoal, vocação, realização pessoal 

( ) Inexistência do curso pretendido 

( ) Permite conciliar o exercício da profissão com 

boa remuneração 

( ) Dificuldade de aprovação no curso pretendido 

( ) Permite conciliar com outros afazeres 

( ) Importante para o desenvolvimento do país 

( ) Outro motivo 

 

21 O que você espera obter num curso superior? 

( ) Aumento de conhecimento e cultura geral 

( ) Diploma de nível superior 

( ) Consciência crítica que possibilite a interação na 

sociedade 

( ) Formação profissional teórica voltada para o 

futuro emprego 

( ) Nível superior para melhorar a atividade que já 

desenvolve 

( ) Formação teórica voltada para o ensino e a 

pesquisa 

( ) Outro motivo 

 

22 O que mais o(a) influenciou na escolha do curso 

pelo qual está optando? 

( ) A família 

( ) Os amigos e o professor 

( ) Orientador vocacional, testes vocacionais 

( ) Informações obtidas pelos meios de 

comunicação 

( ) Aptidão pessoal 

( ) É a única que me é possível 

( ) Necessidade de me preparar para um trabalho 

 

23 Quanto a sua primeira opção, você se considera: 

( ) Decidido(a) 

( ) Indeciso(a) 

 

24 Grau de escolaridade do pai ou responsável. 

( ) Não alfabetizado 

( ) Ensino fundamental incompleto 

( ) Ensino fundamental completo 

( ) Ensino médio incompleto 

( ) Ensino médio completo 

( ) Superior incompleto 

( ) Superior completo 

 

25 Grau de escolaridade da mãe ou responsável. 

( ) Não alfabetizada 

( ) Ensino fundamental incompleto 

( ) Ensino fundamental completo 

( ) Ensino médio incompleto 

( ) Ensino médio completo 

( ) Superior incompleto 

( ) Superior completo

 

III INFORMAÇÕES SÓCIO-CULTURAIS 

  
26 Excetuando os escolares, quantos livros, em 

média, você lê por ano? 

( ) Nenhum ( ) 6 a 10 

( ) 1 a 2 ( ) 11 a 20 

( ) 3 a 5 ( ) Mais de 20 

 

27 Qual o meio que você mais utiliza para se 

manter informado(a)? 

( ) Televisão ( ) Revistas 

( ) Rádio ( ) Conversas 

( ) Jornal ( ) Internet 

 

28 Além dos estudos, com quais atividades você 

mais ocupa seu tempo? 

( ) Leitura ( ) Música 

( ) Teatro, dança ( ) Artesanato, pintura etc 

( ) Cinema, vídeo ( ) Circulando 

( ) Esportes ( ) Outros 

( ) Religião 

 

29 Você tem acesso à Internet? 

( ) Não 

( ) Sim, em casa 

( ) Sim, apenas em outros locais 

  

IV INFORMAÇÕES ECONÔMICAS 

  
30 Qual a ocupação do pai ou responsável? 

(Selecione uma das opções constantes no Anexo 

III). 

 

31 Qual a ocupação da mãe ou responsável? (Siga 

instruções da questão anterior). 

 

32 Você está trabalhando atualmente? 

( ) Não 

( ) Sim, trabalho eventualmente 

( ) Sim, trabalho em tempo parcial (até 30h 

semanais) 

( ) Sim, trabalho em tempo integral 
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33 Possui vínculo empregatício? (Registro em 

carteira). 

( ) Não tenho vínculo empregatício 

( ) Tenho vínculo empregatício de no máximo um 

ano 

( ) Tenho vínculo empregatício de um ano e um 

mês a três anos 

( ) Tenho vínculo empregatício de três anos e um 

mês a cinco anos 

( ) Tenho vínculo empregatício de mais de cinco 

anos 

 

34 Se possui vínculo empregatício, que função você 

desempenha? (Siga as instruções da Questão 

30). 

 

35 Sua família é beneficiária de algum Programa 

Social do Governo, Federal, Estadual ou 

Municipal? 

( ) Não ( ) Sim 

 

36 Com quantas pessoas você reside? 

( ) Mora sozinho(a) ( ) 4 a 6 pessoas 

( ) 2 pessoas ( ) 7 ou mais pessoas 

( ) 3 pessoas 

 

37 Qual a renda mensal de toda a sua família? 

(Somando todas as fontes de renda bruta). 

( ) Até meio salário mínimo 

( ) De meio a um salário mínimo 

( ) Mais de um até dois salários mínimos 

( ) Mais de dois até três salários mínimos 

( ) Mais de três até cinco salários mínimos 

( ) Mais de cinco até dez salários mínimos 

( ) Mais de dez até vinte salários mínimos 

( ) Mais de vinte salários mínimos 

 

38 Qual a sua participação na renda familiar? 

( ) Não trabalho, recebo ajuda financeira da família 

( ) Trabalho e recebo ajuda financeira da família 

( ) Trabalho e não recebo ajuda financeira da 

família 

( ) Trabalho e contribuo parcialmente para o 

sustento da família 

( ) Trabalho e sou o responsável pelo sustento da 

família 

 

39 Quantas pessoas vivem dessa renda? 

( ) Uma ( ) Cinco 

( ) Duas ( ) Seis 

( ) Três ( ) Mais de seis 

( ) Quatro 

 

 

40 Pretende trabalhar enquanto faz o curso 

superior? 

( ) Não 

( ) Sim, apenas em estágios para treinamento 

( ) Sim, apenas nos dois últimos anos de estudo 

( ) Sim, desde o primeiro ano, em tempo parcial 

( ) Sim, desde o primeiro ano, em tempo integral 

 

41 Qual a condição do imóvel onde sua família 

reside? 

( ) Próprio 

( ) Alugado 

( ) Outra 

 

42 Qual o meio de transporte que você mais utiliza? 

( ) Ônibus 

( ) Carona 

( ) Moto 

( ) Carro próprio ou da família 

 

43 Se aprovado(a) neste Vestibular, qual será a sua 

mais provável situação de moradia? 

( ) Com a própria família 

( ) Com os parentes 

( ) Sozinho(a) 

( ) Pensão, pensionato ou república 

( ) Outra
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APÊNDICE A – Municípios dos Territórios de Identidade da Bahia, 2014. 

BACIA DO 

JACUÍPE 

Baixa Grande, Capela do Alto Alegre, Gavião, Ipirá, Mairi, Nova Fátima, 

Pé de Serra, Pintadas, Quixabeira, Riachão do Jacuípe, São José do 

Jacuípe, Serra Preta, Várzea da Roça, Várzea do Poço. 

BACIA DO 

PARAMIRIM 
Boquira, Botuporã, Caturama, Érico Cardoso, Ibipitanga, Macaúbas, 

Paramirim, Rio do Pires, Tanque Novo. 

BACIA DO RIO 

CORRENTE 

Brejolândia, Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, Jaborandi, Santa Maria 

da Vitória, Santana, São Félix do Coribe, Serra Dourada, Tabocas do 

Brejo Velho. 

BACIA DO RIO 

GRANDE 

Angical, Baianópolis, Barreiras, Buritirama, Catolândia, Cotegipe, 

Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luis Eduardo Magalhães, Mansidão, 

Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Wanderley,  

BAIXO SUL 
Aratuipe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 

Jaguaripe, Nilo Peçanha, Pirai do Norte, Presidente Tancredo Neves, 

Taperoá, Teolândia, Valença, Wenceslau Guimarães. 

CHAPADA 

DIAMANTINA 

Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Boninal, Bonito, Ibicoara, Ibitiara, 

Iramaia, Iraquara, Itaetê, Jussiape, Lençóis, Marcionílio Souza, Morro do 

Chapéu, Mucugê, Nova Redenção, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Rio 

de Contas, Seabra, Souto Soares, Utinga, Wagner. 

COSTA DO 

DESCOBRIMENTO Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto 

Seguro, Santa Cruz de Cabrália,  

EXTREMO SUL Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itamarajú, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, 

Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda,  

IRECÊ 

América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, Canarana, 

Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Ipupiara, Irecê, Itaguacú da 

Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente 

Dutra, São Gabriel, Uibaí, Xique-Xique. 

ITAPARICA Abaré, Chorrochó, Glória, Macururé, Paulo Afonso, Rodelas. 

LITORAL NORTE 

E AGRESTE 

BAIANO 

Acajutiba, Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Catu, 

Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Itapicuru, 

Jandaíra, Mata de São João, Olindina, Ouriçangas, Pedrão, Pojuca, Rio 

Real, Sátiro Dias. 

LITORAL SUL 

Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacã, 

Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itaju 

do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Mascote, Pau 

Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Una, Uruçuca. 

MÉDIO RIO DE 

CONTAS 

Aiquara, Apuarema, Barra do Rocha, Boa Nova, Dário Meira, Gongogi, 

Ibirataia, Ipiaú, Itagi, Itagiba, Itamari, Jequié, Jitaúna, Manoel Vitorino, 

Nova Ibiá, Ubatã. 

MÉDIO 

SUDOESTE DA 

BAHIA 

Caatiba, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Itambé, Itapetinga, Itarantim, 

Itororó, Macarani, Maiquinique, Nova Canaã, Potiraguá, Santa Cruz da 

Vitória. 

METROPOLITANA 

DE SALVADOR 
Camaçari, Candeias, Dias D´Avila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de 

Deus, Salinas das Margaridas, Salvador, Simões Filho, Vera Cruz.  
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PIEMONTE DA 

DIAMANTINA 
Caem, Capim Grosso, Jacobina, Miguel Calmon, Mirangaba, Ourolândia, 

Saúde, Serrolândia, Umburanas, Várzea Nova. 

PIEMONTE DO 

PARAGUAÇU 

Boa Vista do Tupim, Iaçu, Ibiquera, Itaberaba, Itatim, Lajedinho, 

Macajuba, Mundo Novo, Piritiba, Rafael Jambeiro, Rui Barbosa, Santa 

Terezinha, Tapiramutá. 

PIEMONTE 

NORTE DO 

ITAPICURU 

Andorinha, Antonio Gonçalves, Caldeirão Grande, Campo Formoso, 

Filadélfia, Jaguarari, Pindobaçu, Ponto Novo, Senhor do Bonfim. 

PORTAL DO 

SERTÃO 

Agua Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antonio Cardoso, Conceição da 

Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, 

Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo 

dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio, Terra Nova. 

RECÔNCAVO 

Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do 

Almeida, Cruz das Almas, D. Macedo Costa, Governador Mangabeira, 

Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, Santo Amaro, Santo 

Antonio de Jesus, São Felipe, São Félix, São Francisco do Conde, São 

Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara, Varzedo. 

SEMIÁRIDO 

NORDESTE II 

Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Euclides 

da Cunha, Fátima, Heliópolis, Jeremoabo, Nova Soure, Novo Triunfo, 

Paripiranga, Pedro Alexandre, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, 

Santa Brígida, Sítio do Quinto. 

SERTÃO DO SÃO 

FRANCISCO 
Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão 

Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho, Uauá. 

SERTÃO 

PRODUTIVO 

Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Contendas do Sincorá, Dom Basílio, 

Guanambi, Ibiassucê, Ituaçu, Iuiu, Lagoa Real, Livramento de Nossa 

Senhora, Malhada de Pedras, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Rio do 

Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu, Urandi. 

SISAL 

Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, 

Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, 

Retirolândia, Santa Luz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano, 

Valente. 

VALE DO 

JIQUIRIÇA 

Amargosa, Brejões, ravolândia, Elisio Medrado, Irajuba, Itaquara, Itiruçú, 

Jaguaquara, Jiquiriçá, Lafaiete Coutinho, Lagedo do Tabocal, Laje, 

Maracás, Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltino, Santa Inês, São 

Miguel das Matas, Ubaíra. 

VELHO CHICO 

Barra, Bom Jesus da Lapa, Brotas de Macaúbas, Carinhanha, Feira da 

Mata, Ibotirama, Igaporã, Malhada, Matina, Morpará, Muquém do São 

Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Riacho de Santana, Serra do 

Ramalho, Sítio do Mato. 

VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

Anagé, Aracatu, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, 

Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, 

Guajeru, Jacaraci, Licínio de Almeida, Maetinga, Mirante, Mortugaba, 

Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, 

Tremedal, Vitória da Conquista. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE B – Lista do grau, turno e siglas dos cursos de graduação ofertados pela UESC, 

2014. 

Curso Grau Turno Sigla 

Administração Licenciatura Noturno ADT-B.M. 

Administração Licenciatura Noturno ADT-B.N. 

Agronomia Bacharelado Matutino AGR-B.D. 

Biomedicina Licenciatura Diurno BIM-B.D. 

Ciências Biológicas Bacharelado Vespertino BIO-B.D. 

Ciências Biológicas Bacharelado Noturno BIO-L.D. 

Ciências Biológicas Bacharelado Diurno BIO-L.N. 

Ciências Contábeis Licenciatura Diurno CCO-B.N. 

Ciências da Computação Bacharelado Noturno CIC-B.D. 

Ciências Econômicas Bacharelado Diurno ECN-B.M. 

Ciências Econômicas Bacharelado Diurno ECN-B.N. 

Ciências Sociais Licenciatura Noturno CIS-L.N. 

Comunicação Social Bacharelado Matutino COS-B.V. 

Direito Licenciatura Diurno DRT-B.M. 

Direito Licenciatura Noturno DRT-B.N. 

Educação Física Bacharelado Diurno EDF-L.D. 

Enfermagem Licenciatura Diurno EFE-B.D. 

Engenharia Civil Licenciatura Diurno ECI-B.D. 

Engenharia de Produção Bacharelado Vespertino EPS-B.D. 

Engenharia Elétrica Bacharelado Noturno EEL-B.D. 

Engenharia Mecânica Bacharelado Diurno EME-B.D. 

Engenharia Química Bacharelado Diurno EQU-B.D. 

Filosofia Licenciatura Matutino FLS-L.N. 

Filosofia Licenciatura Diurno FLS-L.V. 

Física Bacharelado Matutino FIS-B.D. 

Física Bacharelado Diurno FIS-L.N. 

Geografia Bacharelado Diurno GEO-B.M. 

Geografia Licenciatura Matutino GEO-L.M. 

Geografia Licenciatura Noturno GEO-L.N. 

História Bacharelado Noturno HIS-L.M. 

História Licenciatura Diurno HIS-L.N. 

LEA Bacharelado Diurno LEA-B.V. 

Letras Bacharelado Matutino LET-L.D. 

Letras Licenciatura Noturno LET-L.N. 

Matemática Bacharelado Noturno MAT-B.D. 

Matemática Bacharelado Vespertino MAT-L.N. 

Medicina Bacharelado Diurno MED-B.D. 

Medicina Veterinária Bacharelado Noturno MEV-B.D. 

Pedagogia Licenciatura Matutino PDG-L.M. 

Pedagogia Licenciatura Noturno PDG-L.N. 

Química Bacharelado Diurno QUI-B.D. 

Química Bacharelado Diurno QUI-L.D. 
Fonte: SEI, 2014. 

 

 


