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APRESENTAÇÃO

Cota não reforça derrota
equilibra

entre ponto de partida
e ponto de chegada

a vitória coletiva
reinventada.

(Gota Do Que Não Se Esgota- Cuti)

A Lei 12.711/2012, chamada de lei de cotas nas 
universidades públicas determina a reserva de 50% das vagas 
das IFES para estudantes de escolas públicas, considerando 
os quesitos de renda/raça/cor, foi alterada em 2016 pela 
Lei 13.409/2016 que acrescenta ao público, as pessoas com 
deficiência. Esta legislação colocou em debate temas como 
racismo, desigualdades sociais, exclusão/inclusão, pessoas 
com deficiência e seu processo de escolarização, acesso e 
permanência de todos e todas no ensino superior. 

A conquista desta lei deve-se aos movimentos sociais de 
grupos excluídos e historicamente discriminados. Esta ação 
afirmativa visa a remoção de barreiras que impediram/em 
essa população ao acesso ao ensino superior, em igualdade de 
condições e oportunidades, a formação na graduação, a inserção 
ao mercado de trabalho e a efetividade de ações que promovam 
a equidade. 

A carta Rio1 “Celebrar, consolidar e ampliar as políticas 
de ação afirmativa” redigida por pesquisadores, gestores e 
ativistas reunidos no Seminário 10 Anos de Ações Afirmativas: 
Conquistas e Desafios, realizado na UERJ, Rio de Janeiro, 
em 21 e 22 de novembro de 2012, destaca medidas para a 
garantia de direitos ao estudante cotista. Os apontamentos 
referem-se principalmente a criação de mecanismos para o 

1 Carta Rio, disponível em: http://flacso.org.br/files/2015/03/Carta-do-
Rio.pdf
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acompanhamento, permanência e a organização institucional 
com políticas afirmativas que consolidem a formação acadêmica 
destes discentes e enfatiza a construção de ações para que todas 
as formas de racismo e discriminação sejam combatidas nas 
instituições de nível superior.

De acordo com Vieira (2022) atual presidente da Associação 
Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as – ABPN (Gestão 2020 
- 2022) a lei de cotas completará 10 anos de vigência e muitas 
ações foram realizadas para que a mesma cumpra o propósito 
da diversidade étnico-racial em todos os âmbitos da sociedade. 
O autor cita o papel do Consórcio Nacional de Núcleos Afro-
Brasileiros, Indígenas (CONNEABs) e dos NEABs e NEABIs na 
execução de web conferências, debates, produções acadêmicas 
com a finalidade de articular políticas públicas de inclusão no 
ensino superior. Além de atuação junto ao Ministério Público 
em defesa das cotas e do fortalecimento das comissões de 
heteroidentificação. “ABPN tem sido vanguarda acadêmica nas 
discussões em torno das Comissões de Heteroindentificação, 
tema de fundamental relevância para qualquer planejamento 
institucional que se pretenda eficaz no monitoramento e 
avaliação dos processos de implementação da lei 12.7111/2012” 
(VIEIRA, 2022, p. 363).

Em 21 de fevereiro de 2022, a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) emitiu uma Nota intitulada “SBPC 
SAÚDA LEI DE COTAS” que explicita

A reserva de metade das vagas no ensino superior 
e médio federais a alunos provenientes do ensino 
público, e no interior deste conjunto a reserva de 
vagas a afrodescendentes, indígenas e pessoas com 
deficiência no porcentual de cada grupo na respectiva 
Unidade da Federação, ampliou o panorama do ensino 
público no Brasil. [...] a SBPC não apenas saúda os que 
militaram por esse importante instrumento de inclusão 
social, quanto reforça o imperativo moral de que ela 
tenha continuidade e seja reforçada com políticas de 
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suporte, para garantir a efetividade da redução das 
desigualdades sociais.(SBPC, 2022,s/p).

Neste sentido, este livro tem como objetivo analisar e discutir 
a construção da implementação das cotas na Universidade 
Federal de Uberlândia - UFU, os procedimentos, estratégias 
e o percurso histórico. Apresentam dados quantitativos e 
qualitativos deste processo enaltecendo o debate acerca das 
cotas como uma ação afirmativa que visa a democratização do 
ensino. 

No período de 2017 a 2020 muitos caminhos foram 
percorridos pela UFU para que a lei se efetivasse e abarcasse de 
fato o público de direito, grupos internos a universidade como 
o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB/UFU), a Diretoria 
de Estudos e Pesquisas Afrorraciais (DIEPAFRO), a Diretoria 
de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação 
Especial (DEPAE), as comissões de: Comissão de Averiguação 
das Condições de Ingresso da Pessoa Com Deficiência, Comissão 
de Acompanhamento da Pessoa Com Deficiência, Comissão 
de Heteroidentificação de cotas étnico-raciais, Pró-reitoria 
de Graduação (PROGRAD), Assessora de Cotas, Técnicos em 
Informática da PROGRAD, Setor Jurídico da UFU e a participação 
do Ministério Público Federal se organizaram em constantes 
reuniões, estudos e debates para estabelecimento de resoluções 
que norteassem o trabalho das avaliações dos candidatos a 
ingressos por cotas. Estas foram devidamente aprovadas pelo 
CONGRAD e resultaram na RESOLUÇÃO SEI Nº 12/2018, DO 
CONSELHO DE GRADUAÇÃO que dispõe sobre os critérios 
a serem aplicados pela Comissão de Heteroidentificação dos 
candidatos Pretos, Pardos e Indígenas (PPIs) e a RESOLUÇÃO 
Nº 5/2019, DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO, que dispõe sobre 
a avaliação de PCD e acompanhamentos dos estudantes com 
deficiência. As resoluções representaram um grande avanço 
alicerçando o trabalho da instituição acerca das cotas. 
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 Os artigos publicados nesta obra foram escritos pelos 
personagens que fizeram parte da construção deste processo 
(mini currículos detalhados no apêndice I) de implementar e 
acompanhar as avaliações das pessoas que solicitam vagas de 
cotas, sejam de renda, PCD ou PPI. 

No primeiro artigo “Implementação do sistema de 
verificação dos candidatos cotistas nos processos seletivos dos 
cursos de graduação da Universidade Federal de Uberlândia- 
UFU, no período de 2017-2020”, Armindo Quillici Neto retrata 
a experiência da Pró-Reitoria de Graduação, da Universidade 
Federal de Uberlândia - UFU, no período de 2017 a 2020, 
momento em que se instituiu o trabalho das Comissões de 
verificação sobre a autodeclaração de candidatos às vagas de 
cotas na Universidade, para PPI, PCD e Renda. Expõe também 
um conjunto de ações de pessoas que se dedicaram a trabalhar 
com a temática da implementação das cotas nas Universidades 
brasileiras.

Edileusa da Silva analisa no segundo artigo “Acesso a 
Universidade Federal de Uberlândia por meio das cotas: reflexões 
sobre a comissão de análise de renda” o acesso por meio das 
cotas, com ênfase na comissão de análise de renda, abrangendo 
o período de 2017 a 2020. Enfatiza-se a composição da comissão, 
bem como, uma abordagem qualitativa das análises e dos 
números de candidatos/as homologados e não homologados em 
cada processo seletivo no período acima elencado.

O artigo terceiro “Desenvolvimento do Sistema Web para 
gestão das análises de candidatos (as) ingressantes em vagas 
reservadas para PPI e PCD” Alexsandro Souza Mariano e Romualdo 
Mathias Filho abordaram o desenvolvimento de Sistema Web 
para gestão das análises de candidatos (as) ingressantes em vagas 
reservadas para PPI (Pretos, Pardos e Indígenas) e PCD (Pessoa 
com Deficiência). Este sistema foi idealizado e construído na 
gestão de 2017 a 2021 na Prograd/UFU. A equipe de tecnologia 
da informação, inserida na Prograd, participava ativamente do 
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planejamento, das reuniões em conjunto com as comissões e 
assessoria de cotas para compreender a necessidade de cada 
grupo. Nesses encontros foram-se delineando os elementos 
que deveriam ser desenvolvidos na elaboração dos formulários 
para coleta dos dados e arquivos necessários para subsidiar as 
análises e pareceres das comissões.

No quarto artigo, “Procedimentos de Heteroidentificação 
na Universidade Federal de Uberlândia: avanços e desafios da 
política de ação afirmativa para ingressantes cotistas”, Jane 
Maria dos Santos Reis, Halisson Ferreira dos Santos Silva e 
Habbner Rodrigues Amaro objetivaram apresentar, refletir e 
problematizar vivências e experiências frente à coordenação da 
Comissão de Heteroidentificação da Universidade Federal de 
Uberlândia destinada a candidatos ao ingresso na graduação e 
na educação profissional e tecnológica, por meio da Comissão 
designada “Diversidade Étnica”. Para isso, teve como ponto de 
partida uma breve retomada legal à Constituição de 1988, à 
ADPF 186, à Lei de Cotas e à ADC 41 e os seus desdobramentos 
no processo de implementação de cotas nas instituições públicas 
federais de ensino e suas respectivas normativas institucionais, 
enquanto importantes políticas de ações afirmativas.

O quinto artigo escrito por Cristiane Coppe de Oliveira e 
Régis Rodrigues Elisio, intitulado “Cotas raciais e a educação 
para as relações étnico-raciais” retrata sobre as ações afirmativas 
no Brasil e no contexto da Universidade Federal de Uberlândia. 
Descreve também a atuação do NEAB e da DIEPAFRO no 
combate ao racismo.

As autoras Viviane Prado Buiatti e Vilma Aparecida de 
Souza Vilma no sexto artigo “Cotas para pessoas com deficiência 
na Universidade Federal de Uberlândia (UFU): história e 
trajetórias” ponderam a trajetória da escolarização das pessoas 
com deficiência no Brasil e discorrem sobre os caminhos 
percorridos na Comissão de Validação da autodeclaração deste 
público na Universidade Federal de Uberlândia demonstrando 
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uma análise quantitativa e qualitativa para implantação desta 
Cota. 

Por fim, no sétimo artigo “Ações afirmativas na UFU: 
inclusão do público da educação especial” Lázara Cristina da 
Silva e Márcia Guimarães de Freitas destacam o processo de 
escolarização das pessoas com deficiência no ensino superior 
e as ações afirmativas no âmbito da Universidade Federal de 
Uberlândia para o atendimento a este público. 

Os artigos apresentados acima realizaram um panorama 
do percurso histórico da UFU para que sejam compartilhados 
junto a outras instituições, estudiosos e pesquisadores com a 
finalidade de ampliar este debate e aprimorar nossa atuação. 
Desejosos de que o ensino superior seja o espaço do diverso, dos 
movimentos antirracistas, das lutas contra as desigualdades 
e da inclusão de todos e todas. Sendo assim, desejamos boa 
leitura!

 
Os organizadores:

Prof. Dr. Armindo Quillici Neto

Docente da Universidade Federal de Uberlândia, foi pró-reitor de 
Graduação (PROGRAD) na gestão 2017 a 2020.

Prof. Drª Viviane Prado Buiatti

Docente da Universidade Federal de Uberlândia (IPUFU) esteve como 
Assessora de Cotas da PROGRAD na gestão 2017 a 2020.
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IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VERIFICAÇÃO 
DOS CANDIDATOS COTISTAS NOS

PROCESSOS SELETIVOS DOS CURSOS DE GRADUA-
ÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

UBERLÂNDIA – UFU, NO PERÍODO DE 2017 – 2020.

Armindo Quillici Neto

INTRODUÇÃO:
A proposta para a elaboração deste texto faz parte de 

um conjunto de ações e também de pessoas que se dedicaram 
a trabalhar com a temática da implementação das cotas 
nas Universidades brasileiras. Em específico trata de uma 
experiência da Pró-Reitoria de Graduação, da Universidade 
Federal de Uberlândia - UFU, no período de 2017 a 2020, 
momento em que se instituiu o trabalho das Comissões de 
verificação sobre a autodeclaração de candidatos às vagas de 
cotas na Universidade, para PPI, PCD e Renda.

Em 2017 havia certa dificuldade em compreender que 
ingressavam na Universidade candidatos às vagas de cotas 
de forma irregular. Não havia verificação da autodeclaração 
o que possibilitava o uso indevido deste conjunto de vagas. 
Assim, diante das várias articulações com o NEAB – Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiro, com o Ministério Público Federal e com 
o Movimento Estudantil, se propôs a instituir Comissões de 
Verificação das Condições de ingressos de candidatos às vagas 
de Cotas da UFU, para PPI, PCD e Renda, considerando que 
antes de 2017 já existia a comissão para a análise de renda 
que realizava a conferência da documentação entregue para 
comprovar as condições de renda familiar dos candidatos às 
vagas nos cursos de graduação da UFU. 

Tratou de uma trajetória de estudos e debates, que 
tinham diversos atores e o acolhimento de instituições que já 
vivenciavam experiências semelhantes. Deste trabalho resultou 
um conjunto de ações que contribuíram para a melhoria do 
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ingresso dos estudantes que se candidatavam pelas Cotas 
nos Processos Seletivos da Universidade. A UFU sempre se 
destacou na luta contra o preconceito, pelo reconhecimento da 
diversidade racial e de gênero, luta pela justiça social, sempre 
se pautou pelo diálogo permanente e pelo debate como princípio 
diante dos momentos de crise.

Desta forma, diante do alto índice de candidatos que 
procuravam as vagas de cotas e de constatar que 30% deles não 
tinham as características fenotípicas, em especial para as cotas 
raciais, a UFU se propôs a enfrentar o desafio da implementação 
das comissões de verificação das condições fenotípicas nos seus 
processos seletivos. Tratou de um enfrentamento contra o uso 
irregular das vagas de cotas e da compreensão preconceituosa 
em que alunos brancos recorriam às vagas de negros como uma 
forma fácil de acessar a Universidade.

1. A EXPERIÊNCIA DA UFU NO PROCESSO DE IMPLEMEN-
TAÇÃO DAS COTAS E O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO 
DOS CANDIDATOS:

Neste texto tratamos da experiência vivenciada nos 
períodos de 2017 a 2020, tempo em que tivemos à frente da Pró-
Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia 
– UFU e foi implementado um processo significativo a respeito 
da verificação dos candidatos que se inscreviam pelas cotas na 
condição de terem estudados em escolas públicas, portanto, 
Cotas (PPI, PCD e Renda) nos Processos Seletivos do SiSU – 
Sistema de Seleção Unificada e nos Processos Seletivos próprios 
da UFU. 

A UFU realiza dois Processos de Ingresso ao ano para 
a graduação presencial, no início do ano, para o primeiro 
semestre, o acesso é pelo SiSU e no meio do ano, para ingresso no 
segundo semestre, pelo Processo Seletivo próprio. A Instituição 
disponibiliza aproximadamente cinco mil vagas por ano, nas 
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várias áreas do conhecimento, sendo que no SiSU, 94 (noventa 
e quatro) opções de cursos e 3.229 (três mil, duzentas e vinte e 
nove), aproximadamente, vagas para os campi de Uberlândia-
MG, Ituiutaba-MG, Monte Carmelo-MG e Patos de Minas-MG. No 
Processo Seletivo Próprio, para ingresso no segundo semestre, a 
Universidade oferta 1.654 vagas, aproximadamente, para todos 
os Campi. 

Tanto no ingresso pelo SiSU quanto no Processo Seletivo 
próprio, a Universidade atende à Lei de Cotas, 12.711, de 29 
de agosto de 2012, sendo que 50% das vagas ofertadas em 
cada edital são para cotas, considerando estudantes que são 
oriundos de escola pública e, 50% para ampla concorrência. 
Destaco a Lei 13.409/2016, que tem origem em projeto do 
Senado e altera a lei de cotas, 12.711, no ensino superior federal, 
que já contemplava estudantes vindos de escolas públicas, 
de baixa renda, negros, pardos e indígenas, passando assim, 
atender o público PCD (Pessoa com Deficiência). O Decreto nº 
9.034, de 20 de abril de 2017, altera o Decreto nº 7.824, de 11 
de outubro de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 
de agosto de 2012, dispõe sobre o ingresso nas universidades 
federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível 
médio.

No início dos trabalhos da gestão 2017/2020, na Pró-
Reitoria de Graduação - PROGRAD, nos deparamos com 
documentos da liderança do NEAB - Núcleo de Estudos Afro-
brasileiros, do Ministério Público Federal e do Movimento 
Estudantil, a indicação de que alunos utilizavam as vagas de 
cotas para acessar a Universidade, mas não tinham o perfil 
para aquela determinada cota. Em especial, os candidatos 
para as cotas raciais (PPI). Posteriormente se identificou 
que aproximadamente 30% dos candidatos às cotas raciais 
não tinham o perfil fenotípico para ocupar aquelas vagas. 
Contemporâneo e este movimento, já era um assunto que 
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preocupava os membros do Colégio de Pró-Reitores de 
Graduação, assessor da ANDIFES, o COGRAD. 

O sistema de cotas, especificamente a cota racial, surgiu 
do pensamento de equidade em busca de condições 
justas para acesso no Ensino Superior e outros para 
determinados grupos. Pode-se compreender que essa 
medida colaborou para o aumento de alunos negros 
na universidade, porém ela ainda necessita de alguns 
ajustes e na Educação há o que melhorar sempre em 
progresso para um ensino de qualidade e para uma 
sociedade mais justa (Oliveira, 2020).

A primeira experiência que a UFU executou foi a de realizar 
uma entrevista presencial para cada candidato à uma vaga na 
graduação, pelo SiSU, no ano de 2017. Foi uma experiência 
importante, mas que gerou algumas preocupações devido 
ao tempo em que o candidato ficou na espera da entrevista e 
também contava com as dificuldades devido ao deslocamento 
para Uberlândia. 

Por ocasião do “vestibular EAD”, em 2017, em função 
da distância das residências dos candidatos, o setor de 
desenvolvimento da “TI PROGRAD” (Alexsandro Souza Mariano, 
com apoio de Romualdo Mathias Filho) desenvolveu uma 
estrutura, vinculada ao sistema de matrícula, em que a análise 
fenotípica do candidato era feita de forma remota, diante dos 
arquivos de fotos e documentos que eram postados no sistema 
de matrícula. Assim a UFU criou e implementou um sistema de 
análise das condições fenotípicas dos candidatos às vagas de 
cotas de forma que evitava a presença do candidato, tornando 
o processo mais justo, isento da parcialidade e evitando o 
constrangimento da pessoa avaliada. Observa-se que para todas 
as etapas o candidato poderia solicitar entrevista presencial. O 
uso do sistema significou um avanço para a implementação deste 
processo, tendo aprovação da Comissão de Heteroidentificação 
e do MPF.



Políticas de ações afirmativas e as Cotas para ingresso no ensino superior 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no período de 2017 a 2020: 

avanços e desafios

18

Armindo Quillici Neto
 

Juntamente com o desenvolvimento do “sistema de cotas”, 
foi instituída uma comissão PROGRAD, pela portaria nº 273, de 
18 de outubro de 2017, com a finalidade de avaliar os critérios 
aplicados pela Comissão criada para aferir a veracidade da 
autodeclaração realizada pelos candidatos pretos, pardos e 
indígenas, e propor novos critérios de entrevistas, nos processos 
seletivos para ingresso de discentes na UFU, o que resultou na 
Resolução CONGRAD 12/2018 e aprovou os regulamentos e os 
critérios aplicados pela Comissão de Heteroidentificação dos 
Candidatos Pretos, Pardos e Indígenas (PPIs), nos processos 
seletivos de ingresso nos Cursos de Graduação, na UFU.

No ano de 2018 a Pró-Reitoria de Graduação se dedicou 
também na regulamentação das análises dos candidatos com 
deficiência (PCD). Foi elaborada uma proposta de Resolução 
a ser apreciada pelo Conselho de Graduação da UFU, com o 
objetivo de regulamentar as análises dos candidatos à uma vaga 
de cotas para esse fim. O CONGRAD aprovou a Resolução nº 
5/2019, que estabeleceu a criação da Comissão de Averiguação 
das Condições de Ingresso da Pessoa Com Deficiência e da 
Comissão de Acompanhamento da Pessoa Com Deficiência, 
também os critérios a serem aplicados para ingresso de Pessoa 
Com Deficiência (PCD) nos processos seletivos para os cursos 
de graduação da Universidade e para os cursos técnicos da 
Escola Técnica de Saúde da UFU, criou, ainda, procedimentos 
de acompanhamento da Pessoa Com Deficiência (PCD) na UFU, 
e deu outras providências.

A aprovação das Resoluções 12/2018 e 05/2019 teve 
importante significado para a UFU devido ao estabelecimento 
de critérios que até então não eram claros para aquele novo 
momento em que a Universidade vivenciava, que era a 
verificação da autodeclaração dos candidatos às cotas. Dessa 
forma procurou-se coibir os estudantes que se matriculavam 
em vagas que estavam destinadas para estudantes de escola 
pública. Naquele momento existia uma motivação, que era 
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contribuir para que a Universidade fosse mais inclusiva, 
diversa e garantisse a superação do preconceito tão presente na 
sociedade brasileira e também na Universidade.

2. AS COMISSÕES DE HETEROIDENTIFICAÇÃO1 PPI E AS 
COMISSÕES DE PCD: INSTITUCIONALIZAÇÃO E PROCE-
DIMENTOS.

A institucionalização das comissões de heteroidentificação 
tem ocorrido com o objetivo de dar transparência ao processo 
de ingresso de estudantes oriundos de escolas públicas às 
vagas em Universidades públicas, por meio do sistema de cotas. 
Em artigo publicado em 2020 pela Revista Novos Estudos do 
SEBRAP, as autoras Ana Claudia Cruz da Silva, Diogo Marçal 
Cirqueira, Flavia Rios, Ana Luiza Monteiro Alves, apontam que 
a institucionalização de comissões de heteroidentificação,

(...) não são um fenômeno novo nas universidades 
brasileiras, pois existem desde que os primeiros 
sistemas de ação afirmativa foram implementados no 
início dos anos 2000. A constituição ou não dessas 
comissões esteve ligada a processos que envolveram 
concepções específicas sobre a forma e a aplicação 
dessas políticas em cada instituição (Silva, Cirqueira, 
Rios, Alves, 2020, p. 332).

O mesmo artigo aponta as Universidades que já haviam 
implementadas as comissões de heteroidentificação e indica a 
forma de organização de cada uma2. 

Das quarenta instituições públicas que implementaram 
reservas com corte étnico e racial, apenas sete 
constituíram comissões de verificação. São elas: unb, 

1 (...) termo empregado na decisão do STF, refere-se a “marca”, estética, 
aparência, a maneira pela qual o sujeito é “lido socialmente”. Assim, 
trata-se  do  conjunto  de  características fenotípicas apresentadas pelos 
indivíduos que, em sociedade, são heteroidentificáveis. (ELISIO, Régis; 
COSTA, Antônio; FILHO, Guimes. 2019).

2  A Universidade Federal de Uberlândia instituiu as comissões desde o ano 
de 2017.
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Universidade Federal do Maranhão (ufma), Universidade 
Federal do Paraná (ufpr), Universidade Estadual do 
Piauí (Uespi), Universidade Estadual do Mato Grosso 
do Sul (uems), Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(uepg) e Universidade Federal de Goiás (ufg)  (Silva, 
Cirqueira, Rios, Alves, 2020, p. 333).

No período de 2017 a 2020 a Pró-Reitoria de Graduação 
da UFU instituiu as Comissões de averiguação das condições 
de heteroidentificação para candidatos às vagas de cotas 
reservadas para grupos étnicos raciais e para análise das 
condições das Pessoas Com Deficiência, e renda, sendo que esta 
última comissão já existia antes de 2017. Como já apontado, as 
Comissões foram regulamentadas pelo Conselho de Graduação 
da Universidade, pelas Resoluções 12/2018 (http://www.
reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONGRAD-2018-12.
pdf) e 05/2019 9 (http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/
resolucaoCONGRAD-2019-5.pdf).

As resoluções são fruto do trabalho de pessoas que atuam 
em movimentos sociais, de pesquisas no campo das questões 
raciais e da inclusão social. Foram inúmeras reuniões que 
definiram o formato de trabalho das comissões e também a forma 
da regulamentação. Foi fundamental a participação do Ministério 
Público Federal, pelo Procurador Federal de Uberlândia, Dr. 
Onésio Soares Amaral, do Núcleo de Estudos Afro - Brasileiros 
- NEAB/UFU, bem como, a participação do Núcleo de Estudos 
e Pesquisa Políticas e Práticas em Educação Especial e Inclusão 
Educacional – GEPEPES, da Divisão de Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Atendimento em Educação Especial – DEPAE3,  
de estudantes ligados ao movimento estudantil e de vários 
servidores e servidoras, docentes que atuam nestas áreas, com 
vínculo em várias Unidades Acadêmicas. 

3 Originalmente era o Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento 
em Educação Especial (Cepae/UFU), vinculado à Faculdade de Educação 
da UFU, em 2018, foi migrado para a Pró-Reitoria de Graduação e 
transformado em Diretoria (DEPAE).
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A Constituição da Resolução 12/2018 foi um pouco mais 
lenta e extensa devido ao ineditismo do tema. Não havia uma 
tradição de averiguação das condições de heteroidentificação 
dos candidatos às vagas de cotas nas universidades brasileiras. 
Para uns parecia um ato coercitivo sobre os candidatos, no 
entanto, vários casos foram questionados judicialmente4. 
Mas a UFU manteve um direcionamento dentro do objetivo 
estabelecido, que foi a tentativa de tornar mais justo o ingresso 
dos estudantes nesta Universidade, uma vez que vagas de 
cotas devem ser ocupadas por aqueles candidatos que têm 
as condições para essas vagas e não para os estudantes que 
tentavam burlar o sistema, o que era injusto.

A Coordenação das Comissões de Cotas gerou vários 
relatórios após a realização de cada processo de verificação 
dos candidatos, constatou-se que 30% dos candidatos não 
tinham o perfil fenotípico para ocupar uma vaga de PPI – Preto, 
Pardo e Indígena, tratando-se de pessoas brancas. Com isso é 
possível inferir que desde o início da implementação das cotas 
havia desvios sobre o uso das vagas, justificando a criação das 
Comissões de Verificação. 

A Pró-Reitoria de Graduação, gestão 2017 – 2020, 
diante desse movimento, passou a receber várias denúncias 
de forma espontânea sobre estudantes veteranos que haviam 
ingressados na Universidade de forma irregular, baseando 
apenas na autodeclarção. Sendo assim, tomou-se a decisão de 
que as denúncias deveriam ser encaminhadas pela Ouvidoria 
da Universidade. Desta forma, entre os anos de 2019 e 2020, a 
maior demanda da Ouvidoria foi da Pró-Reitoria de Graduação, 
sobre a denúncia de alunos que haviam ingressado por cotas de 

4 Vários candidatos que eram reprovados pelas comissões recorriam 
judicialmente. Inicialmente a justiça determinou que a vaga fosse 
reservada ao candidato. Com o tempo os membros do judiciário foram 
compreendendo a importância do trabalho e passaram emitir suas 
sentenças a favor da Universidade. 
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forma irregular. Essas denúncias vinham dos próprios colegas 
estudantes da UFU.

Quanto aos procedimentos adotados após o recebimento da 
denúncia, abria-se um processo administrativo, na plataforma 
SEI, comunicava o discente sobre o procedimento e encaminhava 
a documentação para a Comissão da UFU realizar a verificação 
das condições fenotípicas do discente. Uma vez constatada a 
incompatibilidade das condições fenotípicas, a Pró-Reitoria 
emitia uma minuta de portaria para que o Reitor fizesse a 
publicação do desligamento do aluno. Evidentemente que para 
cada etapa havia a garantia do cumprimento de prazos para 
recursos do discente denunciado. Após publicação da Portaria 
determinando o desligamento, o discente poderia recorrer ao 
Conselho de Graduação como órgão recursal.

A Pró-Reitora de Graduação, em parceria com o NEAB/UFU 
e com o MPF, procurou desenvolver atividades de capacitação 
para dos membros das comissões. Ofertou-se cursos sobre 
as questões técnicas de análise da heteroidentificação, foram 
realizadas várias reuniões para debater a forma de análise, 
em especial, o candidato pardo, com perfil no limite entre a 
compreensão do ser negro ou branco. Eventos com o objetivo 
de debater a questão do preconceito, o posicionamento 
político, ético e humanizado pelo membro da comissão, frente 
ao candidato. Portanto, mesmo se tratando de comissão de 
averiguação, procurou-se buscar o respeito à pessoa, não 
tornando esse processo uma espécie perseguição àquelas que 
estavam submetidas às análises.

3. O PRECONCEITO E A UNIVERSIDADE:

A Universidade sempre foi um espaço de diálogo e de 
exposição de ideias que se contradizem, com sustentação no 
respeito à diversidade e às diferenças de classe, raça, religião, 
gênero, ou seja, está sempre em busca da liberdade de expressão 
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e dos princípios de cada sujeito. Um dos males da sociedade 
brasileira sempre foi a discriminação e o preconceito contra as 
pessoas diferentes, que se revela nas relações de amizades, nas 
famílias, nas religiões, na política, na escola, etc. Quando se 
trata de questões ligadas às Cotas nas Universidades e das ações 
afirmativas, importante entender que se refere a um processo de 
superação das dificuldades do relacionamento e do preconceito 
entre as pessoas e os povos. Trata de Ações Afirmativas, que 
segundo Campus Oliven (2007, p. 30), 

refere-se a um conjunto de políticas públicas para 
proteger minorias e grupos que, em uma determinada 
sociedade, tenham sido discriminados no passado. 
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.

 Desta forma a inserção da política de cotas no ensino 
superior significou a oportunidade de superação das 
discriminações sociais e individuais, proporcionou a possibilidade 
de que os segmentos sociais discriminados possam superar 
sua condição e também possam participar das oportunidades 
de forma igualitária. A lei de cotas garantiu que o preto, o 
pardo, o indígena, o pobre e a pessoa com deficiência pudessem 
acessar o ensino superior público e de qualidade, uma vez que 
historicamente o preconceito de raça e a perseguição contra as 
minorias não deram lugar a essas pessoas na educação.

 
Conforme Oliveira:

Vale destacar que o aumento do percentual de alunos 
cotistas não diminuiu o desempenho ou qualidade 
de ensino, pois os alunos que conseguiram vaga na 
universidade pelo sistema de cotas possuem notas boas 
e baixo índice de desistência nos cursos. A Secretária 
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Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(Seppir) afirma, segundo uma pesquisa, que os negros 
representam a maior parte dos alunos que fazem parte 
das vagas do sistema de cotas nas instituições de Ensino 
Superior por meio de programas do Governo Federal, 
como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e 
o Programa Universidade Para Todos (Prouni). Em 
relação ao percentual, a Seppir afirma que, de acordo 
com os dados, a população negra representa a maioria 
dos contemplados de programas como o Fundo de 
Financiamento Estudantil e o Programa Universidade 
para Todos, em que 52% são bolsistas de origem negra 
(Oliveira, 2020).

A compreensão social a respeito do preconceito e da 
perseguição às pessoas diferentes na sociedade tem raízes na 
Grécia antiga e na própria Idade Média. O conceito de Ser da 
filosofia clássica entendia que o ser humano tem uma essência 
que se vincula a universalidade. Aquelas pessoas que se diferem 
das outras não eram compreendidas de maneira diferentes, 
portanto, não deveriam ter acesso aos bem sociais de forma 
igualitária. O que demonstra que o preconceito é algo vinculado 
historicamente na sociedade ocidental e que necessita ser 
superado. 

Na medida em que o pensamento moderno se desenvolveu 
e se buscou a superação do pensamento medieval ou metafísico 
de ser humano, surgem manifestações e lutas para se evidenciar 
a diversidade buscando espaços para aqueles que estavam 
à margem da sociedade, trata de lutas sociais pelos direitos 
individuais e coletivos.  Isso significa que já se configurava uma 
luta pela superação do preconceito e discriminação. Mesmo 
assim, os séculos da modernidade e o período contemporâneo 
se revelaram, em grande parte, com ações preconceituosas e 
de registros de discriminação, perseguição, genocídio e grande 
dificuldade de se estabelecer uma sociedade fundada nos 
princípios dos direitos individuais e coletivos, na igualdade 
social e sem a discriminação, seja de raça, cor, sexo, etc.
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Com a descoberta da subjetividade e da individualidade, 
da valorização do sujeito e da busca de sua realização, com o 
surgimento das teorias que debateram os temas da liberdade, 
da igualdade social e dos direitos individuais se alavancou a luta 
pela superação da exploração da mão de obra, da discriminação 
e do preconceito. Portanto, vivenciamos momento de 
compreensão sobre a necessidade de superação da disparidade 
entre as classes, raças, gênero, cor, etc. A lei de cotas e o rigor 
de sua aplicação são elementos importantes para se adquirir 
uma sociedade mais justa e igualitária.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O tema tratado neste texto teve por objetivo apresentar 
algumas experiências vivenciadas pela Pró-Reitoria de 
Graduação da UFU, no período de 2017 a 2020, a respeito 
da implementação das Comissões de Averiguação sobre a 
autodeclaração de estudantes cotistas, nos processos seletivos 
de ingresso na Graduação. Tratou de um momento importante 
da Universidade, após identificar que 30% dos candidatos às 
vagas de cotas não tinham as características fenotípicas próprias 
para o ingresso, no caso das cotas para PPI.

Durante o período de implementação das Comissões 
foi possível realizar vários debates sobre o tema, tanto 
internamente, quanto com as demais Universidades públicas 
federais. A experiência da UFU teve destaque por possibilitar 
que o candidato não precisasse se fazer presente no momento 
da análise dos documentos comprobatórios da autodeclaração. 
O setor de desenvolvimento do “TI PROGRAD” (Alexsandro 
Souza Mariano, com apoio de Romualdo Mathias Filho) criou 
um sistema de análise da documentação postada no sistema de 
matrícula, com certa interatividade com o candidato.

Esta experiência foi resultado da mobilização com os grupos 
de pesquisas, com representantes dos movimentos sociais, em 



Políticas de ações afirmativas e as Cotas para ingresso no ensino superior 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no período de 2017 a 2020: 

avanços e desafios

26

Armindo Quillici Neto
 

especial o NEAB/UFU, com o MPF (Dr. Onésio Soares Amaral), 
com servidores técnicos administrativos e discentes da UFU, 
tinha como meta a implementação da Lei 12.711, de 29 de 
agosto de 2012 e a Lei 13.409/2016, assim, resultou as duas 
Resoluções do Conselho de Graduação (12/2018 e 05/2019) 
que sustentou o trabalho das comissões. 

Com o trabalho construído neste período, a UFU poderá 
viabilizar um processo seletivo de ingresso na graduação, 
cada vez mais equitativo, menos preconceituoso, humanizado, 
transparente e justo. Para toda a equipe que se dedicou a esta 
tarefa, mesmo com muita dificuldade e vários desafios, significou 
avanço e construção de uma Universidade mais diversa e ética, 
assim, ficamos envaidecidos e agradecidos com o envolvimento 
de todas as pessoas, Assessoria, Coordenações e membros de 
comissões. 
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ACESSO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
POR MEIO DAS COTAS:  REFLEXÕES SOBRE A CO-

MISSÃO DE ANÁLISE DE RENDA.

Edileusa da Silva

INTRODUÇÃO

Este artigo traz uma contextualização do acesso a 
Universidade pública por meio do sistema de cotas. Neste 
trabalho foi enfatizado a comissão de análise de renda, que 
realiza a conferência e análise de toda a documentação entregue 
pelos/as candidatos/as, que pleiteiam uma vaga nos diversos 
cursos de graduação ofertados pela Universidade Federal de 
Uberlândia – UFU, o período compreendido nos anos de 2017 a 
2020.

No âmbito da UFU temos diversas comissões para análise 
dos/as candidatos/as que se inscrevem nas modalidades das 
cotas, a saber: Comissão de Pretos Pardos e Indígenas -PPI, 
Pessoas com Deficiência- PCD e Comissão de Análise de renda. 
Cada comissão tem um presidente, analistas, uma coordenação 
geral para todas as comissões, e o acompanhamento da Pró 
reitoria de Graduação – PROGRAD.

O sonho de estudar em uma universidade pública e de 
qualidade permeia os sonhos e desejos de muitos adolescentes, 
jovens e de adultos em nosso País. Para muitos acostumados 
em ver apenas a elite se formando nessas Universidades fica-
se a percepção de ser uma realidade um tanto que utópica, e 
assim, muitas vezes deixam de buscar esse objetivo. Portanto, a 
Universidade precisa ter como diretriz o trabalho no sentido de 
desmistificar, de favorecer o acesso ao ensino superior, trabalhar 
no sentido de que haja inclusão, para que a Universidade possa 
ser mais plural, mas diversa.

A Universidade Federal de Uberlândia destina 50% de 
suas vagas para estudantes egressos de escola pública de 
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acordo com a Lei 12.711/2012 e também está consoante a Lei 
7.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas 
universidades federais.

 Evidente, em que um País que a desigualdade é endêmica 
não se pode aceitar o discurso liberal da meritocracia, precisamos 
de políticas públicas de inclusão, e que a questão social seja 
debatida e exposta em sua amplitude para nossa sociedade. A 
concepção de questão social mais difundida: “É a manifestação, 
no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado 
e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção 
mais além da caridade e repressão”. (CARVALHO e IAMAMOTO, 
1983, p. 77). Sendo assim faz se necessário a implantação de 
políticas públicas de inclusão, para garantir no caso a educação 
o acesso e permanência nas Universidades públicas.

COMISSÃO DE ANÁLISE DE RENDA

 A comissão da análise de renda foi criada devido a 
necessidade de fazer análise de renda dos/das candidatos 
inscritos nos diversos processos seletivos, tendo em vista que 
há uma vasta documentação que precisa ser conferida, bem 
como, diversas orientações precisam ser repassadas para os/as 
candidatos/as.

 Tem-se a compreensão de que é necessário garantir 
direito para aqueles/as que de fato se enquadram nas leis de 
cotas, portanto, se faz necessário que esse direito não seja 
usurpado por quem tenta ocupar uma vaga que não é sua por 
direito.

  A comissão tem por atribuição analisar os/as candidatos/
as que se inscrevem na modalidade de baixa renda, nos mais 
diversos processos seletivos na UFU, dos quais destaca-se o 
Sistema Unificado de Seleção - SISU, Vestibular, Centro de 
Educação a Distância - CEAD e os da Escola Técnica de Saúde 
- ESTES. 
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 A comissão é instituída por meio de portaria da 
Prograd, trabalha de forma remota mediante análise de toda 
documentação inserida pelos/as candidatos/as no sistema on-
line de matrícula.

Os analistas recebem treinamento e acompanhamento 
diário da coordenadora da comissão, que no caso é docente da 
UFU, mas formada em Serviço Social, portanto, apta a realizar 
esse trabalho de forma técnica.

 Os processos seletivos disponibilizam editais 
complementares de renda, sendo assim, o/a candidato/a 
precisa cumprir rigorosamente as exigências previstas, caso 
contrário pode perder a vaga, conforme consta nos editais 
complementares: “Perderá o direito à vaga o(a) Candidato(a) que 
não comprovar, na forma e nos prazos estabelecidos, a condição 
exigida para a ocupação da vaga reservada ou que não assinar 
eletronicamente o formulário de envio da documentação para 
análise”. 

Enquadram-se na necessidade de comprovação de renda 
aqueles/as Candidatos(as) que declaram, em sua inscrição, 
possuir renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um 
vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente 
o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

Conforme modalidades abaixo: 
  L1 – Candidatos/as com renda familiar bruta per capita 

igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo 
 L2, Candidatos/as autodeclarados pretos, pardos ou 

indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 
a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  

 L9 Candidatos/as com deficiência que tenham renda 
familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo 
e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012).  
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 L10 Candidatos/as com deficiência autodeclarados 
pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta 
per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei 
nº 12.711/2012), nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de 
junho de 2007.

 Candidatos/as inscritos no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), não precisam 
apresentar toda a documentação elencada nos editais. Faz-se 
necessário apresentar o documento da CadÚnico, necessário 
que os dados estejam atualizados nos últimos dois anos, 
com o Número de Identificação Social (NIS) associado ao(à) 
Candidato(a), a renda per capita familiar e os componentes 
do núcleo familiar. Caso o CadÚnico não seja validado será 
solicitado toda a documentação.

 Após a inserção da documentação um analista é alocado 
para realizar a análise do/a candidato/a, após minucioso estudo, 
havendo falta de documentos é emitido um parecer elencando 
todos os documentos faltantes, e é dado uma pendência com 
dois dias úteis para que o proponente a vaga possa providenciar 
o que foi solicitado.

  Após a documentação ser inserida, novamente é 
analisado, se ainda assim estiver em desacordo com o edital, 
novo parecer é emitido e dado uma segunda pendência com um 
dia útil, e se a documentação continuar incorreta a inscrição é 
indeferida e dado dois dias úteis para recurso.

O(A) Candidato(a) cuja comprovação de renda familiar 
bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo, 
ou que não apresentar documentação terá sua inscrição 
indeferida. Entretanto, poderá interpor recurso, uma única vez, 
no prazo de até 02 (dois) dias úteis após resultado da análise de 
sua documentação.

É disponibilizado no edital complementar de renda um 
e-mail, canal que pode ser tiradas as dúvidas pelo/a candidato/a, 
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sendo também o mesmo e-mail que poderão entrar com recurso, 
caso tenham sua análise indeferida.

Portanto, é possibilitado ao candidato/a diversas 
oportunidades de colocar a documentação correta, pois entende-
se que o candidato/a em vulnerabilidade social pode não 
disponibilizar dos recursos em sua residência para escanear 
toda a documentação exigida, há relatos de que precisaram 
recorrer a lan-houses para que consigam organizar o que está 
sendo solicitado.

Destaca-se os maiores motivos para indeferimentos das 
análises:
• Não inclusão dos documentos necessários para análise da 

renda, conforme normatiza os editais;
• Perda do prazo para inclusão de documentos complementares 

para conclusão da análise de renda;
• Perda do prazo para interposição de Recurso Administrativo 

contra o resultado da análise de renda;
• RENDA FAMILIAR BRUTA mensal (per capita) SUPERIOR 

1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo.

 ANÁLISE DOS DADOS.

TABELA 1 - RELATÓRIO COTAS - 2017-2

Modalidade N° 
candidatos

Homologados Não- Homologados

Quantidade Percentual Quantidade Percentual

Renda 394 378 96% 16 4%

Fonte: Relatório referente ao trabalho de Cotas na gestão de 2017 a 2020 
Prograd/UFU

  

Constata-se que dos candidatos analisados 4% não 
tiveram sua inscrição deferida. Em relação Renda, a não 
homologação é pequena, pois os dados são analisados por critérios 
exclusivamente objetivos e a comprovação exige que os dados e 
documentos quantitativos sigam a rigidez descrita no Edital. 
Ressalta-se que outro aspecto que aumenta a homologação é 
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o fato que os analistas são orientados a insistir nas tentativas 
com os/as candidatos/as, e também a dar oportunidades para 
que os mesmos consigam organizar a documentação.

         
TABELA 2 - COTAS - SISU 2018

Modalidade N° 
candidatos

Não-Homologados Homologados

Quantidade Percentual Quantidade Percentual

Renda 962 113 4% 849 96%

Fonte: Relatório referente ao trabalho de Cotas na gestão de 2017 a 2020 
Prograd/UFU

 No processo do SISU de 2018 dos 962 analisados 849 
tiveram suas análises aprovadas, correspondendo a 96% 
homologados. Os dados mostram que o índice de indeferimento 
é baixo 4%. Destaca-se que o SISU é o processo com maior 
número de candidatos/as que se inscrevem na modalidade de 
vulnerabilidade social.

TABELA 3 - VESTIBULAR/ 2018

Modalidade N° 
candidatos

Não-Homologados Homologados

Quantidade Percentual Quantidade Percentual

Renda 401 29 6% 372 94%

Fonte: Relatório referente ao trabalho de Cotas na gestão de 2017 a 2020 
Prograd/UFU

Analisando os dados da tabela, pode-se constatar que a 
estatística de não homologados da renda possui uma média 
6%. Sendo 94% homologados, o que reforça a ideia de que os/
as candidatos/as, apesar das dificuldades para inserção dos 
documentos, compreendem bem a modalidade que está se 
inscrevendo, entendem que serão avaliados por uma comissão e 
que os critérios são rigorosos e o não cumprimento leva a perda 
da vaga.
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TABELA 4 - SISU /2019

Modalidade N° 
candidatos

Não-Homologados Homologados

Quantidade Percentual Quantidade Percentual

Renda 935 74 8% 861 92%

Fonte: Relatório referente ao trabalho de Cotas na gestão de 2017 a 2020 
Prograd/UFU

No processo do SISU de 2019 manteve-se a média de 
candidatos, e o número de não homologados, porém, o número 
de não homologados foi um pouco acima.

TABELA 5 - ESTES /2019

Modalidade N° 
candidatos

Não-Homologados Homologados

Quantidade Percentual Quantidade Percentual

Renda 50 7 14% 43 86%

Fonte: Relatório referente ao trabalho de Cotas na gestão de 2017 a 2020 
Prograd/UFU

 
O processo seletivo da ESTES é bem menor em número de 

candidatos/as, e segue todos os critérios e exigências, o número 
de não homologados esteve um pouco acima da média atingindo 
14%.

TABELA 6 - VESTIBULAR / 2019

Modalidade N° 
candidatos

Não-Homologados Homologados

Quantidade Percentual Quantidade Percentual

Renda 396 25 6% 371 94%

Fonte: Relatório referente ao trabalho de Cotas na gestão de 2017 a 2020 
Prograd/UFU

Nas tabelas pode-se constatar que o percentual de não 
homologados da renda se mantêm, em torno de 6%. 
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TABELA 7 - SISU /2020

Modalidade N° 
candidatos

Não-Homologados Homologados

Quantidade Percentual Quantidade Percentual

Renda 990 73 8% 917 92%

Fonte: Relatório referente ao trabalho de Cotas na gestão de 2017 a 2020 
Prograd/UFU

Averígua-se que o número de candidatos de renda 
mantém-se estável.  O percentual de 8% continua nos mesmos 
parâmetros dos processos anteriores.

O maior número de não homologação se dá pela falta 
de inclusão dos documentos, ou perda de prazos, apesar do 
trabalho ser feito no sentido de que os/as candidatos/as 
consigam cumprir todas as exigências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A comissão de análise de renda tem um trabalho 
fundamental nas análises, verificação da extensa documentação 
inserida pelos/as candidatos/as, o que garante a credibilidade 
a lei de cotas, possibilita a entrada aos que de fato fazem jus as 
vagas ofertadas para o ensino superior por meio das cotas.

Observa-se algumas situações de tentativas de usurpar os 
critérios estabelecidos nos editais, como colocar que residem 
com os avós, para assim fugir da renda dos pais, ou declarar 
que moram só e que são independentes dos pais, outro artificio é 
colocar pessoas que não são do núcleo familiar e assim diminui 
a renda per capita. Estas situações dificultam muito o trabalho 
da comissão, pois precisa de uma atenção redobrada, o que 
complica um pouco mais é que não há entrevistas e nem visita 
domiciliar.

Consta-se a dificuldade dos/as candidato/as de ler o 
edital, e também compreender o que é solicitado, sendo assim, 
os analistas são orientados a empenhar todos os esforços para 
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que de fato tenham sucesso na inclusão dos documentos, e 
realizem seu sonho de entrar na Universidade.

O número de não homologados é considerado baixo, não 
ultrapassou 8% em nenhum processo. A comissão trabalha 
no sentido desse número ser cada vez menor, pois entende-
se as dificuldades dos/as candidatos/as em apresentar a 
documentação. Nesse sentido os editais são revisados em todos 
os processos na buscar de tornar mais compreensivo para os 
participantes.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o 
ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de 
ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 30 ago. 2012. Seção 1, p. 1.

BUIATTI, Viviane Prado. Relatório referente ao trabalho de Cotas 
na gestão de 2017 a 2020 Prograd/UFU. Universidade Federal de 
Uberlândia- UFU. Uberlândia, 2020.

CARVALHO Raul, IAMAMOTO Marilda Vilela. Relações sociais e 
serviço social no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-
metodológica.  São Paulo. Editora Cortez. 1983.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU). Edital nº 
01/2021: processo seletivo de ingresso nos cursos presenciais de 
graduação da UFU-MG por meio do Sistema de Seleção Unificada 
Sisu - edição 1/2021. EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL 
DIRPS Nº 1/2021 Uberlândia, 2021. Disponível em: https://
www.portalselecao.ufu.br/servicos/ArquivoAdministrativo/
download/57b4b4a28e16316cdd028bf6e23ae100. Acesso em: 20 de 
dezembro de 2021.



Políticas de ações afirmativas e as Cotas para ingresso no ensino superior 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no período de 2017 a 2020: 

avanços e desafios

38

Edileusa da Silva
 

DESENVOLVIMENTO DO 
SISTEMA WEB PARA GESTÃO 

DAS ANÁLISES
DE CANDIDATOS (AS) 

INGRESSANTES EM VAGAS 
RESERVADAS PARA PPI E PCD

AUTORES: 
Alexsandro Souza Mariano 

Romualdo Mathias Filho  



39Políticas de ações afirmativas e as Cotas para ingresso no ensino superior 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no período de 2017 a 2020: 

avanços e desafios

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA WEB PARA 
GESTÃO DAS ANÁLISES

DE CANDIDATOS (AS) INGRESSANTES EM VAGAS RE-
SERVADAS PARA PPI E PCD

Pois uma das mais importantes questões de nosso 
tempo é justamente: onde termina o humano e onde 
começa a máquina? Ou, dada a ubiquidade das 
máquinas, a ordem não seria a inversa? Onde termina 
a máquina e onde começa o humano? Ou ainda, dada 
a geral promiscuidade entre o humano e a máquina, 
não seria o caso de considerar ambas as perguntas 
simplesmente sem sentido? Mais do que a metáfora, 
é a realidade do ciborgue, sua inegável presença em 
nosso meio, (nosso?), que põe em xeque a ontologia do 
humano. Ironicamente a existência do ciborgue não 
nos intima a perguntar sobre a natureza das máquinas, 
mas muito mais perigosamente, sobre a natureza do 
humano: quem somos nós? (SILVA, 2000, p. 56).

Alexsandro Souza Mariano 
Romualdo Mathias Filho  

Este artigo aborda o desenvolvimento de Sistema Web para 
gestão das análises de candidatos (as) ingressantes em vagas 
reservadas para PPI (Pretos, Pardos e Indígenas) e PCD (Pessoa 
com Deficiência). Este sistema foi idealizado e construído na 
gestão de 2017 a 2020 na Prograd/UFU. A equipe de tecnologia 
da informação, inserida na Prograd, participava ativamente do 
planejamento, das reuniões em conjunto com as comissões e 
assessoria de cotas para compreender a necessidade de cada 
grupo. Nesses encontros foram-se delineando os elementos 
que deveriam ser desenvolvidos na elaboração dos formulários 
para coleta dos dados e arquivos necessários para subsidiar 
as análises e pareceres das comissões. Nos tópicos abaixo, 
detalharemos como foram construídos e, os processos de 
reflexão para alinhar as particularidades surgiram com o 
tempo. No primeiro momento apontaremos sobre o processo 
de Heteroidentificação referente a Cotas para pessoas Negras 
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(Pretas, Pardas e Indígenas-PPI) que foi o primeiro processo e, 
após, abordaremos as especificidades do processo de Validação 
das condições de Pessoas com Deficiência (PCD).

1. O PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE 
HETEROIDENTIFICAÇÃO DE COTAS PARA PPI

1.1. A PRIMEIRA HETEROIDENTIFICAÇÃO NA UFU

A primeira experiência da UFU com heteroidentificação 
de pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, em processo 
seletivo de cursos na graduação, foi no vestibular do segundo 
semestre de 2017. O vestibular da UFU para ingresso em cursos 
de graduação é um processo seletivo aplicado pela própria 
universidade, no qual a inscrição dos candidatos, a elaboração, 
a aplicação e a correção das provas, e o processamento e 
a publicação da lista de classificação dos candidatos, são 
realizados na Diretoria de Processos Seletivos (DIRPS) na Pró-
Reitoria de Graduação (Prograd) da UFU. 

No vestibular, os candidatos escolhem a modalidade de 
reserva de vagas no momento da inscrição, os inscritos fazem 
uma prova objetiva na primeira fase e os melhores classificados 
realizam a prova aberta na segunda fase. Apenas os candidatos 
que passaram pela segunda fase poderão ser convocados para 
matrícula no curso inscrito, em acordo com a classificação e 
vagas disponíveis por chamada.

Este processo seletivo com aplicação pela UFU é apenas 
para ingresso nas vagas nos cursos de graduação do segundo 
semestre, no primeiro semestre é utilizado o SiSU (Sistema de 
Seleção Unificada) com notas do ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio). 

Neste primeiro processo de heteroidendificação em 2017, 
todos (as) os (as) candidatos (as) classificados (as) na segunda 
fase do vestibular, e que optaram por concorrer às modalidades 
reservadas às pessoas negras ou indígenas, foram convocados 
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pela DIRPS para comparecer no Campus Santa Mônica, em 
Uberlândia, e participarem de uma entrevista com a comissão 
que faria a homologação da autodeclaração do candidato (a).

Os (as) candidatos (as) homologados (as) pela comissão 
estavam numa nova lista de classificados encaminhados para 
o Setor de Matrículas (SEMAT), um setor da própria PROGRAD, 
mas na Diretoria de Administração e Controlo Acadêmico 
(DIRAC). Os não homologados foram desclassificados do 
processo seletivo e, não concorriam mais as vagas de ingresso 
na graduação, cumprindo então o critério de preenchimento de 
vagas reservadas a negros e indígenas apenas para as pessoas 
público-alvo.

Este processo de heteoridentificação, garantiu pela primeira 
vez, desde a lei de cotas em 2012, que todos os estudantes 
matriculados na graduação da UFU em vagas reservadas às 
pessoas negras ou indígenas, realmente eram deste grupo, pois 
a comissão avaliou presencialmente os candidatos (as) baseados 
no critério fenotípico.  Nos processos seletivos anteriores a 
2017/2 os ingressantes apenas assinavam um documento se 
autodeclarando pessoa preta, parda ou indígena, mas não havia 
nenhum procedimento de validação. 

Apesar de cumprir o objetivo de validação do ingresso, 
identificamos problemas que dificultavam manter este processo 
nos tópicos a seguir discutiremos sobre essa trajetória para 
entender o planejamento e implementação do atual processo e 
do sistema desenvolvido.

1.2. REFLEXÕES SOBRE O NOVO PROCESSO DE HETE-
ROIDENTIFICAÇÃO

Após o primeiro processo de heteroidentificação dos 
candidatos concorrentes às vagas reservadas em cursos de 
graduação da UFU, foi formada uma equipe na PROGRAD 
para apontar possíveis melhorias a serem feitas para garantir 
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a continuidade da heteroidentificação em todos os processos 
seletivos. Os próximos procedimentos seriam ainda em 2017 
com cursos de Ensino à Distância (EAD) e o SiSU logo no início 
de 2018. 

A primeira problemática a resolver seria evitar que os 
candidatos comparecessem presencialmente na universidade 
para homologação da comissão, haja vista que teríamos 
candidatos (as) de todo Brasil e com número elevado de inscritos. 

Como dito anteriormente, no primeiro processo, todos os 
candidatos classificados em vagas reservadas a PPI deveriam 
comparecer presencialmente na UFU em Uberlândia, mesmo se 
o curso inscrito era para vagas nos outros campi da UFU como 
nas cidades de Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Nos 
processos seguintes, EAD e SiSU, não seria viável manter esse 
procedimento, visto que os cursos EAD da UFU possuem polos 
em diversas cidades em Minas Gerais e, outros estados como 
São Paulo e Mato Grosso, acrescido ao SiSU que possui uma 
dinâmica de ingressantes em todo o Brasil.  

Em ambos os processos seletivos, a entrevista presencial 
para um grupo que possui pessoas num contexto socioeconômico 
em estado de vulnerabilidade, resultaria no impedimento do 
ingresso destes estudantes que, muitas vezes, não têm condições 
financeiras de se apresentar presencialmente à comissão de 
heteroidendificação, devido aos custos do translado.

O segundo importante quesito é que com a nova metodologia 
a comissão pode realizar a homologação da heteroidentificação 
apenas dos candidatos (as) com vagas garantidas para matrícula, 
já que no primeiro processo de heteroidentificação todos os 
candidatos da lista de classificados passaram por avaliação 
da comissão. No vestibular da UFU, a lista de classificados é 
limitada pelos candidatos que foram para segunda fase, no 
SiSU a lista de classificados é muito maior pois os candidatos 
da lista de espera são todos os inscritos, e, em cursos de maior 
concorrência, a lista é extensa com muitos candidatos com 
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baixa probabilidade, ou nenhuma, de ser aprovado em uma 
chamada sucessiva.

Refletindo a respeito dos dois problemas apontados, é 
fácil observar que em um processo seletivo com características 
de candidatos regionais e uma lista limitada, seria possível 
realizar a heteroidentificação presencial para homologação 
da autodeclaração, porém seria difícil escalar o mesmo 
procedimento em todos os processos seletivos, o que poderia 
colocar em risco a retomada do procedimento de homologação 
da autodeclaração de pessoas negras e indígenas para todos os 
candidatos ingressantes em vagas reservadas para este público, 
como foi realizado até 2017/2.

1.3. O NOVO PROCESSO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

Um novo processo de heteroidentificação foi idealizado 
pela equipe da Prograd na UFU com o objetivo de resolver os 
problemas descritos anteriormente, e outros identificados, 
como: 
• gerenciamento das análises dos candidatos, 
• documentação de todo o procedimento de homologação ou 

não homologação, 
• consolidação e padronização dos critérios da avaliação da 

comissão e 
• customização do tempo de trabalho da comissão, 

Para a execução desse novo processo, foi desenvolvimento 
por nós, um sistema informatizado, disponível na internet, 
que estreou no Processo Seletivo para preenchimento de vagas 
em cursos de graduação da UFU na modalidade de Ensino à 
Distância, descritos nos Editais: UFU/PROGRAD/DIRPS/Nº 
10/2017 e Nº 11/2017, com primeira chamada em novembro 
de 2017.

O novo processo, descrito neste texto, ainda é utilizado 
atualmente (2022) em todos os processos seletivos para ingresso 
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nos cursos na graduação e nos cursos de ensino médio (técnico). 
Nos tópicos seguintes, discorreremos sobre este processo de 
heretoidendificação para homologação da autodeclaração de 
pessoas negras ou indígenas.

1.3.1. PORTAL DE SERVIÇOS DA GRADUAÇÃO – MA-
TRÍCULA DE INGRESSANTE

Antes de adentrarmos na descrição do processo de 
heteroidentificação que desenvolvemos, vamos contextualizar 
primeiro o sistema web para matrícula de ingressantes que foi 
usado como plataforma.

  Conforme ponderamos anteriormente, o novo processo 
deveria avaliar apenas os candidatos com vaga garantida para 
ingresso, para isso deliberamos que a avaliação dos candidatos 
seria após a divulgação da lista de aprovados, em paralelo com 
os procedimentos para matrícula.

Por questões de usabilidade e organização das informações, 
escolhemos utilizar o Portal de Serviços da Graduação da UFU 
(PSG), que é um sistema web utilizado para gerir todo o processo 
de matrícula de ingressantes nos cursos de graduação da UFU.

O PSG é acessível pelo endereço de internet: https://
www.portal.prograd.ufu.br , hospedado em data center da 
Prograd/UFU, com desenvolvimento e manutenção pela 
equipe de Tecnologia da Informação da Prograd. Teve início do 
desenvolvimento em 2015 e incorporou os serviços do SISMAT 
(Sistema de Matrícula), que teve sua primeira versão em 2013 
para atendimento à lei de cotas ao ingresso dos cursos de 
graduação. Possui código em PHP com framework CakePHP e 
banco de dados PostgreSQL. Os arquivos do sistema, enviados 
pelos usuários e gerados pelo próprio sistema, são armazenados 
em storage com metadados guardados no banco de dados, para 
facilitar o gerenciamento e garantir a segurança dos dados. 
O banco de dados e o servidor de aplicação do sistema estão 

https://www.portal.prograd.ufu.br
https://www.portal.prograd.ufu.br
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armazenados em SSDs (Solid State Drivers) para manter um 
bom desempenho mesmo em momentos de muitos acessos 
simultâneos.

O processo de matrícula de ingressantes dos cursos de 
graduação da UFU é totalmente incluso aos sistemas PSG e 
SISMAT, com as seguintes funcionalidades (em resumo): 
publicação de documentos públicos e cronograma do processo, 
cadastro de candidatos (as), controle e ocupação de vagas por 
curso e modalidade de cotas, processamento das chamadas, 
solicitação de matrícula pelo candidato(as) aprovado com 
atualização de dados e inserção de documentos, gestão da análise 
renda para as cotas, gestão das matrículas, acompanhamento 
da situação das análises pelo (a) candidato (a) e exportação dos 
dados dos matriculados para a base acadêmica da UFU.

O novo processo de heteroidentificação, que 
descrevemos neste texto, seria um módulo de expansão ao 
PSG com funcionalidades para os candidatos ingressantes e 
funcionalidades administrativas para os agentes públicos da 
UFU.

1.3.2. OS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA HETE-
ROIDENTIFICAÇÃO

Após a publicação final dos (as) candidatos (as) nos 
processos seletivos, com classificação por curso e modalidade 
de reserva de vagas, uma nova lista de aprovados é publicada a 
cada chamada, conforme calendário descrito em edital. Sendo 
que apenas os candidatos aprovados em uma chamada, com 
vaga garantida para ingresso, são convocados para apresentar 
uma lista de documentos, estabelecidos em edital para avaliação 
pela comissão. 

Os (As) candidatos (as) na lista de classificação que não 
estão aprovados nas chamadas, ficam em lista de espera, 
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aguardando uma possível aprovação para solicitar matrícula e 
ter sua autodeclaração avaliada pela comissão.

Para exemplificar esta situação, no processo seletivo SiSU 
2020-1 na chamada regular, foi divulgada a lista de aprovados 
1 no dia 29/01/2020, todos os candidatos aprovados tiveram o 
prazo de 29/01/2020 às 13h até 04/02/2020 às 16h e 30min 
para realizarem os procedimentos de solicitação de matrícula, 
solicitação de homologação de Cotas, sejam PPI, PCD e renda.

Este cronograma e todas as informações referentes ao 
processo seletivo SiSU 2020-1 estão divulgadas de forma 
pública no seguinte endereço: https://www.portal.prograd.
ufu.br/servicos/Edital/cronograma/639, a Figura 1 apresenta 
parte da tela do PSG com o cronograma da chamada regular do 
SiSU 2020-1

Figura 1 - Tela do PSG com o Cronograma da Chamada 
Regular do SiSU 2020-1.

Fonte: <https://www.portal.prograd.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/639> 
Acesso em: 13 jan. 2022. 

1 UFU. Lista de Aprovados no SiSU 2020 - Chamada Regular Única. 29 
jan. 2020. Disponível em: <https://www.portal.prograd.ufu.br/sismat/
matriculaonline/divulgacao/resultado/123/449>. Acesso em: 13 jan. 
2022.

https://www.portal.prograd.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/639
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1.3.3. DOCUMENTAÇÃO PARA HETEROIDENTIFICA-
ÇÃO

Os candidatos aprovados em uma chamada, devem 
formalizar a solicitação de homologação da autodeclaração de 
PPI com apresentação de documentos e assinatura eletrônica 
da solicitação, o prazo é o mesmo para apresentação dos 
documentos para a solicitação de matrícula na UFU e demais 
procedimentos de análises para as outras cotas.

Estes documentos são arquivos digitais inseridos no 
PSG (Portal de Serviços da Graduação) para as matrículas de 
ingressantes da UFU. No Edital complementar ao Edital UFU/
PROGRAD/DIRPS Nº 13/2019 2, referente ao processo seletivo 
SiSU para ingresso em 2020 no primeiro semestre, foram 
estabelecidos os seguintes procedimentos para solicitação de 
homologação da autodeclaração PPI, conforme item 2:

• “Acessar o PSG pelo endereço: https://www.portal.prograd.
ufu.br, clicar no menu Editais, selecionar o Processo Seletivo”.

• “Na tabela de cronograma, clicar no botão de Solicitação de 
Homologação PPI referente à chamada em que foi aprovado”. 
Este botão pode ser visualizado na Figura 1(destacada 
acima) e fica disponível ao candidato que está com a situação 
de aprovado na referida chamada e se encontra dentro do 
prazo da solicitação.

• “Será aberta uma nova tela para acompanhamento da 
Homologação. Caso esteja dentro do prazo de solicitação 
da homologação de PPI e a solicitação não foi realizada, 
o(a) candidato(a) deverá clicar em Solicitar Homologação de 

2 UFU. EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL UFU/PROGRAD/
DIRPS Nº 13/2019, Edital de Procedimentos de Homologação 
da Autodeclaração de Pretos, Pardos e Indígenas– PPI Processo 
Seletivo UFU 2020-1/SiSU. 08 jan. 2020. Disponível em: <https://
www.portal.prograd.ufu.br/servicos/arquivo_administrativo/
download/58ee2794cc87707943624dc8db2ff5a0>. Acesso em 13 jan. 
2022.
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PPI e preencher o formulário com os dados pessoais (Cor/
Etnia, Contato e Endereço);”. A Figura 23  apresenta parte da 
tela do PSG com o formulário dos dados pessoais que o(a) 
candidato(a) informa no ato da Solicitação de Homologação 
da Autodeclaração PPI.

• “Anexar uma foto individual recente.”. A Figura 3 apresenta 
parte da tela do PSG com o envio de uma foto pessoal 
individual.

• Anexar dois vídeos:
 ○ “Vídeo 1: Anexar um vídeo individual recente (com no 

máximo 50MB), no qual o(a) candidato(a) deverá ler a 
frase indicada no sistema: Eu, “dizer o nome”, inscrito 
(a) no processo seletivo, “XXX- dizer o nome do 
processo” me auto declaro, “dizer a opção”: Preto, 
Pardo ou Indígena. E apresentar no vídeo, o documento 
de identificação (Identidade ou documento oficial com 
foto) frente e verso.”. A Figura 4 apresenta o formulário 
dessa inserção (Vídeo 1).

 ○ “Vídeo 2: De acordo com o item do edital que descreve 
os critérios da heteroidentificação, apresente um 
vídeo individual, que contenha de forma resumida 
a(s) justificativa(s) da autodeclaração, no qual o(a) 
candidato(a) deverá iniciar dizendo: Eu, dizer o nome, 
me auto declaro, dizer a opção, porque relatar a 
justificativa.” (Figura 5)

• “Anexar uma cópia de qualquer um destes documentos de 
identificação com cor (formato colorido): célula de identidade, 
ou carteira de habilitação, ou passaporte, ou carteira de 
trabalho, frente e verso, no formato JPEG ou JPG ou PNG (com, 
no máximo, 6MB). O documento deverá possuir foto recente 
de forma a identificar o(a) candidato(a). Documento com foto 

3  As demais figuras: 2, 3 , 4, 5 , 6 , 7 e 8 estão alocadas  no tópico a seguir.
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antiga não será aceito.” A Figura 6 apresenta o formulário 
para anexar o documento de identificação.

• “Em caso de indígenas, anexar uma cópia do RANI (Registro 
Nacional de Nascimento de Indígena).” A Figura 6 apresenta 
o formulário para anexar a cópia do RANI.

• “Preencher, em seguida, o campo justificativa da 
autodeclaração, com a motivação por se declarar preto, pardo 
ou indígena.” A Figura 7 apresenta este formulário com a 
justificativa da autodeclaração.

• “O(A) candidato(a) deverá assinar o Requerimento de 
Homologação de Autodeclaração PPI com a mesma senha de 
acesso ao PSG. Com a assinatura, o(a) candidato(a) finaliza 
o processo de solicitação.” A Figura 8 apresenta o formulário 
de assinatura ao requerimento.

Nos primeiros processos em 2017 e 2018 era exigido 
apenas o primeiro vídeo e, após algumas discussões com a 
comissão responsável, foi incluído este outro vídeo que reforça a 
autodeclaração das pessoas que candidatam a vaga e contribuiu 
no processo de avaliação da comissão.

Após o candidato finalizar o processo de solicitação de 
homologação PPI, é verificado pelo sistema se há necessidade 
de solicitar homologação PCD ou solicitar análise de renda, haja 
vista que existe a opção de solicitação em mais de uma cota. 
Depois de encerrar todos os processos relacionados às cotas, 
o(a) candidato(a) é encaminhado para concluir a solicitação de 
matrícula.
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1.3.4. FORMULÁRIO: FIGURAS QUE APRESENTAM 
OS “PRINTS” DAS TELAS4

Figura 2 -Parte da Tela do PSG com Atualização de dados 
pessoais para Solicitação de Homologação PPI.

Figura 3 - Parte da Tela do PSG com Atualização da foto pessoal 
para Solicitação de Homologação PPI

4 Fonte de todas as figuras: <https://www.portal.prograd.ufu.br/servicos/
Edital/cronograma/639> Acesso em: 13 jan. 2022. 

https://www.portal.prograd.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/639
https://www.portal.prograd.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/639
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Figura 4 - Parte da tela do PSG com inserção do Vídeo 1 para 
Solicitação de Homologação PPI
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Figura 5 - Parte da tela do PSG com inserção do Vídeo 2 para 
Solicitação de Homologação PPI

Figura 6 - Parte da tela do PSG com inserção do documento de 
identificação e RANI para Solicitação de Homologação PPI
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Figura 7 - Parte da tela do PSG com o formulário de justificativa 
da autodeclaração

Figura 8 - Campo de assinatura do Requerimento de Solicitação 
de Homologação PPI

É importante ressaltar que os documentos inseridos 
pelo candidato são protegidos por usuário e senha pessoal. A 
comissão que faz a análise possui o acesso ao documento apenas 
durante o período da análise, que é controlado pelo presidente 
da comissão através de início e término de sessões de trabalho 
(reuniões da comissão).
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1.3.5. PRIMEIRA ANÁLISE DA COMISSÃO DE HETE-
ROIDENTIFICAÇÃO

Após o(a) candidato(a) solicitar homologação da 
autodeclaração no PSG, o processo fica disponível para a 
comissão realizar a análise e parecer favorável ou desfavorável 
à homologação. O (A) presidente (a) da comissão agenda com os 
membros, uma reunião presencial ou online, para avaliação dos 
candidatos. 

Ao iniciar uma sessão de análise, o sistema sorteia três 
membros da comissão para cada candidato, de forma aleatória, 
e cada membro registrará o voto favorável ou não à homologação 
do candidato. A Figura 9 (abaixo) apresenta a tela em que o 
membro da comissão seleciona o item equivalente ao voto 
favorável ou não à homologação juntamente com a justificação 
do voto.

 Cada membro acessa o sistema com usuário pessoal, 
em computadores distintos, com acesso aos arquivos dos 
candidatos que estão aguardando o próprio parecer. Um membro 
não acessa dados dos candidatos fora do período da sessão de 
análise, controlada pelo presidente, e não acessa os arquivos de 
pessoas que não serão avaliadas por ele. 

O voto deve ser formalmente motivado em uma área 
específica. Cada membro avalia o candidato de forma individual 
e privativa, isso contribui para que um membro não influencie na 
percepção e voto de outro componente. Ao finalizar uma sessão 
de análise, o sistema realiza a contagem dos votos e, por maioria 
simples, é gerado um documento com o despacho da comissão 
homologando ou não a autodeclaração do(a) candidato(a).

O(a) candidato(a) com a autodeclaração homologada será 
liberado para realização da matrícula, que é analisado por 
outra equipe. Já o(a) candidato(a) com a autodeclaração não 
homologada, tem o direito de recorrer do parecer em até dois 
dias. 
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Figura 9 - Tela de análise de um membro da comissão

A Comissão possui formação para realização do trabalho 
de Heteroidentificação, como também a ética profissional 
para manter em sigilo todas as informações pessoais dos 
(as)  candidatos (as). A formação é continuada, ou seja, é 
proporcionado constantemente cursos, oficinas, reuniões para 
alinhamento dos trabalhos. 

1.3.6. RECURSO AO PARECER DA COMISSÃO

Os (s) candidatos (as) que tiveram a autodeclaração não 
homologada poderão recorrer da decisão na mesma plataforma 
que fez a solicitação. Para isso basta inserir novos arquivos e 
um texto com a motivação do recurso. 

Neste formulário, a pessoa deve colocar novamente seus 
dados, os vídeos, as fotos e terá mais espaço para inserir mais 
fotos com objetivo de auxiliar na sua justificativa e também 
para que os membros da comissão possam recorrer a maiores 
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informações (desenvolvemos um formulário com espaço para 
colocar mais fotos e anexos em PDF). Assim, este formulário 
se diferencia do anterior, ou seja, na solicitação inicial há um 
conjunto de documentos obrigatórios, já no formulário de 
recurso existe maior possiblidades de inserção de documentação, 
o(a) candidato(a) possui maior liberdade para apresentar suas 
características fenotípicas para a comissão. 

Ao finalizar este procedimento dentro do sistema, um novo 
documento com as informações do recurso será gerado com 
assinatura eletrônica e o processo será encaminhado para a 
comissão avaliar e emitir o parecer ao recurso.

1.3.7. SEGUNDA ANÁLISE PELA COMISSÃO DE HE-
TEROIDENTIFICAÇÃO

Os (As) candidatos(as) que recorrerem da primeira decisão 
da comissão, serão encaminhados para uma nova análise, 
composta por 5 membros. A quantidade de membros é maior, 
pois se assemelha uma nova instância do judiciário, com um 
número maior de votos. O(A) presidente(a) da comissão deverá 
iniciar uma sessão de trabalho para analisar os recursos 
administrativos. O sistema irá sortear novos 5 membros, 
distintos da primeira análise, de forma aleatória.

Semelhante à primeira análise, os membros acessarão o 
sistema e registrarão o voto, sendo que nesta análise os membros 
podem votar por solicitar entrevista presencial ou online com o 
candidato, caso haja dúvida nos arquivos apresentados.

Após o voto de todos os membros, o presidente deverá 
emitir um parecer final do recurso, considerando a opinião de 
todos os membros e de uma possível entrevista, quando for o 
caso. O candidato que permanecer com a não homologação 
da autodeclaração, terá a solicitação de matrícula indeferida 
e perderá a vaga. Esta vaga será repassada para o próximo 
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candidato da lista de espera na próxima chamada ao 
indeferimento.

A seguir a Figura 10 expõe parte da tela com informações 
dos votos dos membros na primeira análise com três membros 
e na análise recursal com 5 membros, no qual cada membro 
apresenta o voto favorável à homologação ou não, com a 
justificativa formal do voto.

Figura 10 - Tela do presidente com informações das justificativas 
dos membros

2. O TRABALHO COM AS VALIDAÇÕES DA CONDIÇÃO DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) NA UFU

 
Em 28 de dezembro de 2016, foi sancionada a Lei 

13.409/2016, que altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 
2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com 
deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das 
instituições federais de ensino.

Neste momento da UFU se organiza para atender esta 
demanda e dispõe sobre reserva de vagas para PCD e organiza 
uma comissão para avaliação dos casos e construção dos editais. 
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O primeiro processo foi no primeiro semestre de 2018 e, 
parecido com o de PPI, todas as pessoas deveriam presencialmente 
entregar suas documentações impressas e, analisadas em 
entrevistas com as comissões. Na mesma vertente, a comissão 
entendeu as dificuldades da realização deste processo de 
forma presencial e o recolhimento de todos os dados e arquivos 
impressos. Como já havíamos construído o formulário online 
para o PPI, trazíamos uma trajetória no sentido de viabilizar 
a organização deste processo de homologação de pessoas com 
deficiência de forma semelhante. Assim, em diversas reuniões 
com os membros desta comissão e com a assessora de cotas, 
fizemos o levantamento de requisitos para criação de um sistema 
disponível na internet em que o candidato pudesse realizar 
a solicitação de homologação, com apresentação dos dados e 
documentos digitalizados, e a comissão conduzisse a análise e 
despacho decisório.

2.1. OS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA HOMOLOGA-
ÇÃO DE CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA

De forma semelhante à heteroidentificação, os candidatos 
aprovados em uma chamada, nas modalidades de vagas 
reservadas às pessoas com deficiência, devem formalizar 
a solicitação de homologação da condição de deficiência, 
com apresentação de documentos e assinatura eletrônica 
da solicitação. Ressaltando que o prazo é o mesmo para 
apresentação dos documentos para a solicitação de matrícula e 
demais procedimentos de análises para as outras cotas.

Os documentos físicos deverão ser digitalizados e anexados 
no PSG (Portal de Serviços da Graduação). É solicitado pela 
comissão que o candidato que grave um vídeo.

Para exemplificar, segue os documentos que o(a) 
candidato(a) deverá anexar para solicitação de condição de 
deficiência, para ingresso na graduação no primeiro semestre 
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de 2020, conforme Edital complementar ao Edital UFU/
PROGRAD/DIRPS Nº 13/2019 5:
• Atualizar dados pessoais com o tipo de deficiência, contato, 

redes sociais e endereço. A Figura6 11 apresenta o formulário 
para atualização de dados.

• Anexar os documentos para análise da comissão, conforme 
apresentado na Figura 12:
 ○ “Cópia da Cédula de Identidade;”
 ○ “Laudo médico, assinado por um médico especialista, 

com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença (CID). Deve ainda 
conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização 
e CRM ou RMS do médico que forneceu o atestado;” 
As informações do médico que assinou o laudo 
deverão ser preenchidos no formulário de informações 
complementares apresentado na Figura 14.

 ○ Exames e/ou Relatórios, conforme o tipo da deficiência:
 ▪ “Exame de Audiometria, para candidato(a) com 

Surdez ou Deficiência Auditiva;”
 ▪ “Exame Oftalmológico para candidato(a) Cegueira ou 

Baixa Visão;”
 ▪ “Avaliação psicopedagógica para candidato(a) com 

Deficiência Intelectual e Transtorno de Espectro 
Autista. 

• Anexar um vídeo individual recente (com no máximo 50MB), 
no qual o(a) candidato(a) deverá ler a frase indicada no 
sistema: Eu, “dizer o nome”, inscrito (a) no processo seletivo, 
“SiSu 2020-1” me auto declaro, “pessoa com deficiência” - 

5 UFU. EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL UFU/PROGRAD/DIRPS 
Nº 13/2019, Edital de procedimentos de Homologação da Condição de 
Pessoas com Deficiência Processo Seletivo UFU 2020-1/SiSU. 08 jan. 
2020. Disponível em: <https://www.portal.prograd.ufu.br/servicos/
arquivo_administrativo/download/eb2e9dffe58d635b7d72e99c8e61b5f2 
>. Acesso em 13 jan. 2022.

6 As figuras 11, 12, 13 e 14 estão dispostas no próximo tópico. 
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dizer o tipo de deficiência. E apresentar no vídeo, o documento 
de identificação (Identidade ou documento oficial com foto) 
frente e verso.”. Formulário apresentado na Figura 13.

2.2 FORMULÁRIOS: FIGURAS QUE APRESENTAM 
OS “PRINTS” DAS TELAS

Figura 11 - Parte da tela do PSG com o formulário de atualização 
de dados para solicitação de homologação PCD
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Figura 12 - Parte da tela do PSG com formulário para anexar os 
documentos para solicitação da Homologação PCD

Figura 13 - Parte da tela do PSG com formulário para anexar o 
vídeo de autodeclaração para Homologação PCD
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Figura 14 - Parte da tela do PSG com formulário para 
preenchimento de informações complementares

Este processo de homologação de PCD foi utilizado pela 
primeira vez no ingresso da graduação em 2018 segundo 
semestre, com o processo seletivo Vestibular. Após os 
primeiros processos foi observada a necessidade de incluir um 
pequeno questionário dentro do formulário de informações 
complementares para auxiliar na recepção do candidato caso 
tenha sua matrícula deferida, conforme descrito na Figura 14. 
As perguntas do questionário são:
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• Quais os impedimentos de longo prazo (de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial) você possui que pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas?

• Quais as dificuldades/barreiras você enfrenta nas atividades 
escolares?

• Qual (is) recurso(s) de acessibilidade você necessita? 
(ex: intérprete de libras, mesa adaptada, lupa, softwares, 
equipamento eletrônico adaptado, outros).

2.2. O TRABALHO DA COMISSÃO DE PCD

 A Comissão de Validação das condições de pessoas com 
deficiência atua em conformidade com a Resolução Nº 5/2019, 
DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO/UFU7. A mesma foi aprovada 
pelo conselho no início de 2019. Neste documento tem a sua 
composição:

Art. 8º Cada equipe multiprofissional, responsável pela 
avaliação
individualizada do(a) candidato(a), será composta por 
três profissionais:
I - 1 (um) Médico da área da deficiência informada 
pelo(a)
candidato(a);
II - 1 (um) Psicólogo(a); e
III - 1 (um) profissional indicado pelo CEPAE ou 
PROGRAD

 O(A) presidente(a) da comissão organiza os trabalhos, 
distribuindo para os casos para os membros conforme a 
especificidade dos candidatos (as), por exemplo, a equipe envolve 
médicos especialistas em oftalmologia, ortopedia, perícia etc e, 
se for caso de deficiência física, será avaliado pelo ortopedista e 
outros membros para que a avaliação cumpra a legislação, sendo 

7 Para acessar a resolução na íntegra: http://www.reitoria.ufu.br/
Resolucoes/resolucaoCONGRAD-2019-5.pdf
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biopsicossocial (Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015). Após 
as avaliações cada membro colocará seu parecer no formulário 
de homologado ou não homologado e sua justificativa. O(A) 
presidente(a) analisa os pareceres e escreve uma redação final 
com um único parecer. No caso de dúvidas, os membros da 
comissão poderão solicitar entrevista presencial ou online. 

 No caso de não homologação os proponentes terão 
a oportunidade de entrar com recurso postando maiores 
informações como fotos, exames e laudos médicos. Neste 
interim, a presidenta convocará outros membros para avaliação 
do recurso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de avaliação pelas comissões implantado 
na UFU, conforme descrito acima, possui as seguintes 
características com as suas vantagens:
• Garante o ingresso de pessoas negras e indígenas para as 

vagas reservadas a este público, visto que uma comissão 
especializada verifica a compatibilidade das características 
fenotípicas do ingressante.

• As pessoas com deficiência são avaliadas conforme edital, 
analisando suas condições biopsicossociais, considerando 
o conceito de deficiência de acordo com a legislação, 
sendo os membros da comissão composta por uma equipe 
multiprofissional (médicos (as), pedagogas (os), psicólogas 
(os), entre outros), o que garante a legitimidade do processo

• Apenas os candidatos aprovados, com vaga garantida, 
passam pelas comissões, o que reduz o trabalho desnecessário 
destas e o armazenamento de arquivos sensíveis de pessoas 
que não necessitam de avaliação. 

•  Todo o processo é formalmente registrado, com 
armazenamento de documentos, fotos, vídeos e justificativas, 
auxiliando em possíveis questionamentos judiciais.



DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA WEB PARA GESTÃO DAS ANÁLISES
DE CANDIDATOS (AS) INGRESSANTES EM VAGAS RESERVADAS PARA PPI E PCD
DE CANDIDATOS (AS) INGRESSANTES EM VAGAS RESERVADAS PARA PPI E PCD

65Políticas de ações afirmativas e as Cotas para ingresso no ensino superior 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no período de 2017 a 2020: 

avanços e desafios

• A carga de trabalho das comissões fica dividia entre várias 
chamadas, possibilitando o aumento do interesse de 
pessoas a participar das avaliações e viabilizando o trabalho 
em comissão reduzida.

• A solicitação da homologação pelos (as) candidatos (as) 
pode ser feita pela internet, respeitando o prazo em 
edital, utilizando computadores ou smartphones, sem a 
necessidade de translado das pessoas e contato físico, 
trazendo comodidade ao ingressante e inclusão social.

• Os trabalhos das comissões podem ser realizados de forma 
remota, dispensando o contato pessoal com o(a) candidato 
(a) e com outros membros da comissão, de forma preservar 
o olhar social de cada membro com privacidade.

Desta forma, temos a satisfação de publicar este 
texto demarcando a trajetória de construção deste sistema 
eletrônico na UFU, no qual tem sido procurado por diversas 
universidades brasileiras para que possam implementar 
este serviço na busca de colaborar na efetivação das cotas 
no ensino superior e ampliar cada vez mais a inclusão 
destes grupos que historicamente foram (e ainda são) 
excluídos dos espaços educativos e sociais. 
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Habbner Rodrigues Amaro

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo apresentar e refletir 
sobre as vivências e experiências com os procedimentos 
de heteroidentificação no sistema de cotas raciais para as 
candidatas e candidatos ao ingresso na graduação e na Escola 
Técnica de Saúde da Universidade Federal de Uberlândia, a 
partir dos processos seletivos vigentes (vestibular e Sistema de 
Seleção Unificada - SiSu). Nesse sentido, tem como ponto de 
partida a experiência consolidada de coordenação consecutiva 
da comissão de heteroidentificação por parte de todos os três 
autores da presente pesquisa, no período de 2018 até o ano de 
2020.

Consiste em apresentação, análise e problematização 
de uma importante política de ação afirmativa implementada 
em quase todas as instituições públicas federais de ensino, 
dentre elas, a Universidade Federal de Uberlândia, que além de 
suas particularidades se destacou e continua sendo referência 
nacional no que tange ao seu percurso de sistematização, 
execução e avaliação na política de cotas raciais.

Em tempos que a autonomia universitária e a democracia 
são fatores preponderantes na gestão acadêmica das 
instituições, a inclusão e a diversidade consistem nos principais 
fundamentos desse processo. E dessa forma, a política de cotas 
é um importante ícone que se desdobra deste movimento, 
trazendo em seu bojo, ainda que paulatinamente, a promoção da 
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equidade e da justiça social aos diferentes grupos que almejam 
o ingresso em instituições públicas federais de qualidade.

Nesse sentido, a presente análise parte de quatro grandes 
marcos na legislação pertinente a este debate de luta por 
reparação histórica aos danos causados pelo racismo, que 
são a Constituição Brasileira de 1988, a ADPF (Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental) Nº 186, a Lei nº 
12.711, de 29 de agosto de 2012 ou muito conhecida como Lei 
de Cotas e, por fim a Ação Declaratória de Constitucionalidade 
Nº 41 de 08 de junho de 2017.

No que tange à Constituição de 1988, é importante destacar 
que no seu bojo estão elencados e garantidos direitos humanos 
fundamentais, em que se destacam a promoção do bem de 
todas as pessoas brasileiras, independentemente de raça, sexo, 
cor e idade ou qualquer outra forma de discriminação (Artigo 
3º, parágrafo IV)); de maneira a repudiar o racismo (Artigo  4º, 
parágrafo VIII); indicando que todos são iguais perante a lei 
(Artigo 5º) e que um dos direitos sociais é a educação (Artigo 6º) 
(BRASIL, 1988). 

Ora, então a promoção equitária do acesso e permanência 
à educação consiste num direito constitucional e que por esse 
motivo deve ser assegurado às cidadãs e cidadãos brasileiros. 
E a prova disso é a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental, também conhecida por ADPF Nº 186, em que no dia 
12 de abril de 2021, a decisão unânime proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal considerou o processo de implementação de 
cotas no acesso ao ensino superior na Universidade de Brasília, 
um direito constitucional, implicando na reserva de 20% de 
suas vagas destinadas a estudantes pretos e pardos, utilizando-
se de fundamentos constitucionais e do forte argumento de 
necessidade de reparação histórica dos danos causados à 
população afro-brasileira e afrodescendente desde a escravidão 
até os nefastos efeitos causados pelo racismo institucionalizado 
e pelo preconceito de marca (BRASIL, 2012). A ADPF 18 é uma 
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grande alusão às ações afirmativas e protagoniza nos espaços 
em que se debate e se reconhece a importância da temática para 
promoção de inclusão e de equidade.

E a Lei de Cotas, nº 12.711 e datada de 29 de agosto 
de 2012, que é a força motriz que impulsionou e continua 
impulsionando a implementação do sistema de cotas nas 
instituições públicas federais de ensino superior, bem como 
demonstra nas comunidades acadêmicas e nas estatísticas 
o quão é exitosa, consiste na reserva de no mínimo 50% das 
vagas das instituições federais de ensino superior e técnico, 
para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas 
públicas e dentro dessa fração, tendo como referência os censos 
demográficos, calcular o percentual reservado para pretos, 
pardos e indígenas. A Lei de Cotas, indubitavelmente é sinônimo 
de avanço no que tange às políticas de ações afirmativas, 
entretanto ainda está distante de alçar os patamares ideais da 
reparação histórica necessária e por isso deve ser mantida e 
aperfeiçoada. E aqui é importante mencionar o caráter social 
que essa Lei possui, que é a delimitação da escola pública, das 
condições sociais e não diretamente das condições raciais.

No caso do Brasil, para efeito da política de cotas, os 
dois grupos raciais em disputa, negros e brancos, se 
desdobram no modelo lógico da Lei de Cotas que coloca 
três categorias do IBGE em igualdade de condições: 
pretos, pardos e indígenas. Fenotipicamente, preto 
é uma categoria exclusiva e irredutível. Indígena é 
uma categoria não fenotípica, porém encarnada por 
pessoas em geral não brancas, e que se legitimam por 
seu pertencimento étnico, identidade que no Brasil é 
jurídica. Por este lado, o indígena no Brasil é equivalente 
ao indígena e ao negro nos EUA. A categoria de pardo, 
pelo contrário, não é exclusiva e é redutível a outra 
categoria, a saber, a de negro, e também, em algumas 
circunstâncias, à de indígena. Afinal, do ponto de vista 
estritamente fenotípico, a maioria dos indígenas seria 
classificada como pardos se eles fossem incluídos em 
algum contexto social que não tomasse em conta o seu 
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pertencimento étnico. Essa ambiguidade assumiu um 
novo sentido na época das cotas, por permitir um trânsito 
dos brancos para os não-brancos que aparentemente 
não é possível, com a frequência vista nos nossos casos 
de fraude, em nenhum dos outros países que adotaram 
ação afirmativa. (CARVALHO, 2020, p. 60)

Logo, refletir e dialogar sobre as cotas raciais e a sua 
importância, implica em mapear, ainda que sumariamente, seus 
alicerces, que dentre outros, sob o ponto de vista e delimitação da 
pesquisa aqui realizada, se ateve em mencionar a Constituição 
Federal de 1988, a ADPF 186 de 2012 e a Lei de Cotas de 2012. 
Entretanto, como bem se sabe, dada a conjuntura histórica, 
econômica, política e social que está posta, temos desde os 
princípios da formação deste país, uma estrutura social desigual 
e injusta. E por esse motivo é complexo refletir sobre a política de 
cotas raciais abordando um viés de igualdade que não existiu, 
mas que por outro lado, a justiça social promove movimentos 
nas partes dessa estrutura postam por meio do processo de 
promoção de equidade racial, que consiste justamente em 
implementar de forma paulatina e sustentável, um sistema 
de cotas inclusivo e atento às prerrogativas da diversidade. 
Infelizmente ainda não é possível se falar de cotas raciais a partir 
da igualdade, mas felizmente hoje há processo em construção 
de um percurso marcado pela busca da justiça social através da 
promoção de equidade, que consiste justamente em garantir o 
acesso às cotas raciais a quem lhe é de direto: as pessoas da raça 
negra, sejam as pretas, sejam as pardas. E o mais importante 
aliado dessa busca é o procedimento de heteroidentificação, 
concebido como mecanismo complementar à autodeclaração e 
que foi implementado para garantir que as vagas destinadas às 
cotas raciais sejam ocupadas pelo público-alvo dessa política.

 A legitimidade do procedimento de heteroidentificação 
está ancorada na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
ou ADC 41 de 08 de junho de 2017, proposta pela Ordem dos 
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Advogados do Brasil, determina a reserva de 20 das vagas de 
concursos públicos no âmbito da administração pública federal 
direta e indireta, para pessoas negras (pretas e pardas), que em 
suma confirma-se a constitucionalidade das cotas raciais em 
concursos públicos. Dessa forma, tanto a ADPF 186 quanto a ADC 
41 observam-se a legitimidade da cota racial na implementação 
de políticas públicas atentas à inclusão e a diversidade. Para 
além desses destaques, o que é fundamental para os estudos 
aqui desenvolvidos é que nos termos da ADCE 41, observa-se 
a legitimidade dos procedimentos de heteroidentificação como 
base nos fenótipos, desde que se respalde a dignidade da pessoa 
humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Diante deste quadro que configura o Brasil como um 
dos países mais racistas do mundo hoje, a importância 
política da Comissão praticamente não possui 
precedente na nossa história. Arrisco dizer que as 
cotas representaram a primeira partilha de poder entre 
negros e brancos após 450 anos e as Comissões de 
Verificação e Sindicância aprofundam ainda mais esta 
partilha. Primeiramente, o próprio ato da fraude aponta 
para uma cisão profunda no grupo branco: após um 
pacto inter-racial de partilha de vagas, uma parte dos 
brancos decide mentir e falsificar sua identidade racial. 
E quem exercerá um papel preponderante no inquérito 
para investigar, entrevistar e finalmente punir pessoas 
brancas fraudadoras serão pessoas negras. Por razões 
óbvias, porém inovadoras, as universidades, ao nomear 
os membros da Comissão, sempre nomeiam pessoas 
negras. Como o judiciário brasileiro é ainda quase 
exclusivamente branco, o poder outorgado a negros 
para julgar brancos não possui precedente. Mais ainda, 
o empoderamento da comunidade negra para punir 
acadêmicos brancos sobre qualquer comportamento 
inaceitável era simplesmente impensável apenas duas 
décadas atrás. (CARVALHO, 2020, p. 64).

É a partir desse referencial jurídico (dentre outros) que 
as instituições públicas federais de ensino superior e técnico 
fundamenta o processo de implementação institucional do 
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sistema de cotas. Desse modo, instituições pautadas por sua 
autonomia e gestão universitária começam a imergir nesse 
processo. Entretanto cabe destacar que gestões universitárias 
são majoritariamente conduzidas por pessoas brancas e do sexo 
masculino, que em muitas vezes não possuem proximidade e 
muito menos sensibilidade para lidar com essa temática nos 
conselhos universitários. Além disso há que se considerar as 
peculiaridades de cada região, bem como os mecanismos de 
ajuste e controle, no caso representados pelo Ministério Público 
Federal e, além deles os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e a 
Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que protagonizam 
firmemente na luta antirracista dentro e fora das universidades 
e institutos federais. Ou seja, o processo de implementação de 
políticas de cotas não ocorreu, na maioria dos casos, por adesão 
institucional, mas sim mediante termos de ajuste de conduta 
bem como mediante as inúmeras pressões dinamizadas pelo 
movimento negro, em especial os Neabs, para que assim 
debruçadas em suas normativas institucionais e possibilidades 
(resoluções, portarias etc.), a gestões universitárias e seus 
respectivos conselhos superiores trabalharam nessa demanda1.

No âmbito da Universidade Federal de Uberlândia é 
importante destacar a principal normativa institucional que 
sistematiza a implementação do sistema de cotas no ingresso 
de estudantes, que é a Resolução SEI (Sistema Eletrônico 
de Informações) do Congrad (Conselho de Graduação da 
Universidade Federal de Uberlândia), Nº 12 de 2018 que aprova 
regulamento que estabelece os critérios a serem aplicados 
pela Comissão de Heteroidentificação dos candidatos Pretos, 
Pardos e Indígenas (PPI) nos processos seletivos de ingresso na 

1 Maiores informações sobre o caso da Universidade Federal de Uberlândia 
podem ser acessados em: ELÍSIO, Régis Rodrigues; COSTA, Antônio 
Cláudio Moreira e RODRIGUES FILHO, Guimes. Histórico e Desafios no 
Processo de Implementação das Comissões de Heteroidentificação na 
Universidade Federal de Uberlândia. Revista da ABPN. v. 11, n. 29, jun. – 
ago., p. 41-56, 2019.
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Universidade Federal de Uberlândia. Essa resolução é um dos 
principais marcos institucionais no que compete à consolidação 
de políticas de ações afirmativas e os seus fundamentos estão 
alicerçados em uma pesquisa de graduação que culminou no 
Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em História, cujo 
autor é o Professor Regis Rodrigues Elísio, na época coordenador 
de ações estudantis e logo em seguida de ações afirmativas do 
Neab UFU2.

Feita a contextualização e a importância da temática 
abordada pelos estudos aqui desenvolvidos, o presente artigo 
está metodologicamente estruturado em revisão bibliográfica 
tendo como foco a política de cotas raciais como importante 
ação afirmativa e nas evidências empíricas  oriundas dos 
procedimentos de heteroidentificação, em especial do lugar 
de fala preteritamente ocupado por todos os autores desse 
trabalho na coordenação da comissão de heteroidentificação de 
ingresso na graduação e na educação profissional e tecnológica, 
designada “Comissão Diversidade Étnica” da Universidade 
Federal de Uberlândia.

Trata-se, portanto, de uma análise indispensável 
para o entendimento de parte do sistema de cotas na 
Universidade Federal de Uberlândia, bem como para todas as 
demais instituições federais de ensino do país e sua rede de 
compartilhamento com experiências no âmbito das cotas raciais 
e dos procedimentos de heteroidentificação.

1. DO PONTO DE PARTIDA ÀS DIRETRIZES PRINCIPAIS: 
BREVE PERCURSO DA IMPLEMENTAÇÃO DA COMISSÃO 
DIVERSIDADE ÉTNICA

O início do debate das políticas de ações afirmativas de 
cunho racial na Universidade Federal de Uberlândia ocorreu 

2 Atualmente Prof. Regis Elísio é mestre em História, atuante na cidade 
de São Paulo e continua seu vínculo com o Neab UFU na condição de 
pesquisador associado.
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no ano de 2003, no seu Conselho Universitário, entretanto, 
somente após a aprovação da Lei de Cotas em 2012, mais 
precisamente, no ano de 2013, é que se iniciou efetivamente o 
processo de implementação de cotas, tendo como marco o aceite 
da autodeclaração de pretos e pardos, sem nesse princípio, 
cuidar da confirmação ou não de tais autodeclarações. E por 
esse motivo, no ano seguinte, 2014, foi institucionalizada da 
“Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Estudantes por 
meio do Sistema de Cotas Raciais, para analisar as denúncias 
de ocupação indevida de vagas destinadas às cotas raciais na 
UFU motivada por um ajuste de conduta por parte do Ministério 
Público Federal (ELÍSIO; COSTA; RODRIGUES FILHO, 2019). 

Porém, paralelamente, entre os anos de 2013 e 2016, 
o sistema de cotas raciais na UFU foi mantido apenas com a 
autodeclaração, formando uma demanda de trabalho que se 
mantém até os dias atuais, referente à análise das denúncias 
por ocupação indevida de vagas. E somente a partir do segundo 
semestre de 2017, a Pró-Reitoria de graduação da UFU, 
sendo acompanhada pelo NEAB, implementou a “Comissão 
para Diversidade Étnica”, designada enquanto mecanismo de 
controle necessário para deferir e indeferir as autodeclarações 
dos candidatos pretos e pardos Federal (ELÍSIO; COSTA; 
RODRIGUES FILHO, 2019).

Essa comissão muito conhecida como “Diversidade Étnica” 
realiza a partir de então, até os dias atuais – destacando-se 
suas alterações de membros, aperfeiçoamento contínuo dos 
procedimentos e pessoa responsável pela sua coordenação, o 
processo de análise criteriosa e objetiva, feita por especialistas 
formalmente comprovados na temática (docentes, discentes 
e técnicos administrativos, de deferimento ou indeferimento 
com base no conjunto fenotípico das pessoas candidatas e 
conferência documental de RANI (Registro Administrativo de 
Nascimento Indígena. E assim são notórias as diversas nuances 
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e perspectivas de trabalho por parte da coordenação dessa 
comissão.

A análise em si, das características fenotípica visíveis 
em conjunto, não se alterou ao longo do tempo, contudo, a 
operacionalização dos procedimentos de heteroidentificação, 
bem como a formação continuada dos membros, vem passando 
por significativas alterações de caráter qualitativo que aperfeiçoa 
cada vez mais e sempre sob o respaldo do Núcleo de Estudos Afro-
brasileiros e da sua Diretoria de Estudos e Pesquisas Afrorraciais. 
Daí a importância de enfatizar novamente a Resolução Sei nº 
2 de 2018 que aprova regulamento que estabelece os critérios 
a serem aplicados pela Comissão de Heteroidentificação dos 
candidatos Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) nos processos 
seletivos de ingresso na Universidade Federal de Uberlândia3 e 
que é fruto de um Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação 
em História, conforme apresentado anteriormente.

Outro marco institucional é o Edital Complementar 
PPI, sempre aperfeiçoado ao longo do tempo, apresentando 
aos candidatos as condições e critérios do procedimento de 
heteroidentificação. Além disso há um detalhamento sobre 
a forma como a pessoa deve produzir suas fotos e vídeos 
(vídeos foram inclusos no sistema a partir de 2019). Este edital 
complementar sempre está disponível junto ao edital geral e 
demais documentação pertinentes ao processo seletivo em 
questão, na página da Diretoria de Processos Seletivos4 da 
Universidade Federal de Uberlândia.

Desde o princípio a Comissão Diversidade Étnica ficou sob 
a responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação, responsável 

3 RESOLUÇÃO SEI Nº 12/2018, DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO, 
que Aprova regulamento que estabelece os critérios a serem aplicados 
pela Comissão de Heteroidentificação dos candidatos Pretos, Pardos e 
Indígenas (PPIs) nos processos seletivos de ingresso na Universidade 
Federal de Uberlândia. Disponível em: http://www.reitoria.ufu.br/
Resolucoes/resolucaoCONGRAD-2018-12.pdf Acesso em 01 fev. 2022.

4 Disponível em: https://www.portalselecao.ufu.br/servicos/ Acesso em: 
15 fev. 2022.
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por indicar membros e presidente ou coordenador. Somente em 
meados de 2021, após reunião entre Pró-Reitoria de Graduação, 
Procuradoria Geral e Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 
é que se acordou sobre a importância de o Neab realizar as 
indicações e promover a formação contínua dos membros 
de comissões de heteroidentificação. Há duas instancias 
de análise: a primeira solicitação, realizada por 3 membros 
distintos da comissão, observando-se a diversidade de gênero, 
raça e vínculo institucional (técnico administrativo, docente e 
discente); e a segunda solicitação, de cunho recursal e acionada 
por parte do candidato caso tenha interesse, onde realiza-se 
novo procedimento de heteroidentificação.

A Comissão deve contar também com igualdade de 
gênero e a formação acadêmica, necessária para 
a maioria, não deve ser obrigatória para todos. 
É imprescindível também que todos os membros 
tenham trajetórias de participação, compromisso 
com as práticas de cotas e uma compreensão bem 
fundamentada das relações étnicas e raciais no Brasil. 
Além desses parâmetros de diversidade, pelo menos 
alguns membros da Comissão preferencialmente devem 
residir ou ser da região onde se realiza a verificação, 
para exercitar um olhar treinado na formação racial 
da região, e assim apreender devidamente a dimensão 
relacional do fenótipo do candidato, com os contrastes 
específicos do pardos (tais como os caboclos, entre 
outros). Claro que a mobilidade oferecida pelo SISU 
aumenta a dificuldade da verificação, pois fez ampliar a 
mobilidade dos candidatos às cotas em âmbito nacional, 
e um jovem candidato pode ser entrevistado em uma 
região distante daquela onde viveu até aquele momento 
e sua aparência fenotípica ser afetado pela identidade 
relacional. (CARVALHO, 2020, p. 63)

A primeira atuação da Comissão Diversidade Étnica ocorreu 
nos dias 15 e 16 de julho de 2017, em modalidade totalmente 
presencial, a qual se ouve relatos sobre as dificuldades com 
espaço físico e com o significativo quantitativo de pessoas 
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(ELÍSIO; COSTA; RODRIGUES FILHO, 2019). Dada essa 
primeira experiência, um servidor técnico administrativo da Pró-
Reitoria de Graduação engajado com essa temática e demanda, 
implementou uma interface dentro do “PSG – Portal de Serviços 
da Graduação” uma interface de trabalho destinada às análises 
de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros 
(pretos e pardos) mediante análise de uma foto.

O Portal de Serviços da Graduação5, também conhecido 
como “Portal Prograd” é utilizado para várias demandas na 
graduação, dentre elas a homologação e não homologação 
de candidatos Pretos, Pardos e Indígenas. Trata-se de um 
sistema criptografado, que resguarda os dados e trabalhos 
realizados ao longo do ano, com modalidades de interfaces de 
acessos distintas para: candidatos PPI, membros avaliadores e 
presidente. E o sistema forma aleatoriamente, respeitando as 
condições de sexo e raça, os agrupamentos das pessoas que 
avaliaram cada candidato. Até hoje, tem-se por opção coletiva, 
por parte da comissão e de seus membros, o estímulo ao diálogo 
entre os avaliadores de uma mesma pessoa, de forma respeitosa 
e não persuasiva. 

 Um ponto em comum e muito debatido entre o grupo é que 
os membros avaliadores devem justificar sua decisão em deferir 
ou indeferir os candidatos com parecer individualizado para 
cada análise, elencando além das normativas que sustentam 
a análise, o detalhamento das características fenotípicas em 
conjunto. Daí a importância de destacar os critérios necessários 
para a qualidade da análise, como, por exemplo: estar em 
ambiente naturalmente iluminado e de fundo branco; estar com 
cabelos soltos; não utilizar óculos, nem chapéus ou bonés; não 
fazer uso de maquiagens e daí por diante.

Finalmente, podemos dizer que a Comissão funciona 
como um microcosmo da sociedade brasileira, com 

5 Disponível em: https://www.portal.prograd.ufu.br/servicos/ Acesso em: 
08 dez. 2021.
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as identidades raciais marcadas pela complexidade 
de contrastes, relações e interseções, às quais subjaz 
um conflito manifesto entre uma categoria dominante, 
a de branco, e outra submetida a violência histórica, 
a de negro. A autodeclaração do candidato é exposta 
nesse cenário microcósmico, do qual os membros da 
Comissão devem ter consciência do papel que fazem 
parte. (CARVALHO, 2020, p. 63)

 Maiores detalhes acerca dos procedimentos de 
heteroidentificação estão diretamente articulados à presidência 
e seu tempo de gestão, que juntas somam os nítidos esforços e 
iniciativas tão importantes para os avanços qualitativos deste 
trabalho. A comissão sofre variações que são amplamente 
discutidas nos momentos de formação e/ou reuniões de 
alinhamentos, visando sempre aperfeiçoar os procedimentos de 
heteroidentificação.

2. MÚLTIPLOS OLHARES E PERSPECTIVAS DISTINTAS DE 
CONDUÇÃO: VIVÊNCIAS NAS COORDENAÇÕES DA CO-
MISSÃO DIVERSIDADE ÉTNICA

 
 Parte dos estudos aqui desenvolvidos é apresentar 

a condução por diferentes profissionais dos trabalhos da 
Comissão “Diversidade Étnica” face à contextualização até aqui 
pormenorizada. E dessa forma possibilita-se a compreensão de 
diferentes perspectivas de gestão de um mesmo trabalho, cujo 
objetivo é coordenar os procedimentos de heteroidentificação 
enquanto mecanismos complementares à autodeclaração de 
pessoas que se candidataram ao ingresso na Universidade 
Federal de Uberlândia (na graduação e na educação profissional 
e tecnológica), na condição de pessoas pretas ou pardas6.

De nossa parte, entendemos que a heteroidentificação 
racial, feita por uma pessoa ou por uma comissão 
(com três ou cinco pessoas) também é subjetiva, e nem 

6 Destacando que as pessoas indígenas estão restritas à conferência 
documental do RANI – Registro de Nascimento Indígena.
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por isso se torna frágil ou insuficiente. Compreendo 
que este modo de pensamento, que tende a vincular 
objetividade e verdade, por um lado, e subjetividade 
e ausência da verdade, por outro, se articula com os 
modos pelos quais as concepções de subjetividade foram 
construídas e compartilhadas na modernidade [....]. 
Assim, ao negar tal compreensão, de que a subjetividade 
é uma característica interna e estritamente individual, 
reforçamos nosso entendimento de que a subjetividade 
é produzida como resultado de um processo histórico 
coletivamente produzido, e assim procurarmos construir 
um procedimento de heteroidentificação racial baseado 
no conceito de consenso intersubjetivo, capaz de, a um 
só tempo reconhecer a dimensão subjetiva presente nas 
avaliações fenotípicas dos membros das comissões e 
também forjar um método de avaliação capaz de definir 
o público alvo da política, estabelecer princípios para o 
funcionamento das comissões e definir critérios para a 
avaliação. (JESUS, 2021, p. 112)

 Desse modo, construiu-se coletivamente a teia 
processual de um amplo e coletivo trabalho, fruto das “mentes, 
mãos e experiências” de especialistas discentes, técnicos 
administrativos e docentes que juntos construíram e continuam 
construindo o trabalho antirracista de implementação de uma 
das mais importantes políticas de ações afirmativas de cunho 
racial do país: o Sistema de Cotas Raciais e os procedimentos de 
heteroidentificação sob a ótica de três diferentes profissionais 
que conduziram esse trabalho.

2.1. GESTÃO 2017 A 2018

O início dessa gestão ocorreu em 2017, tendo como condutor 
o Técnico Halisson Ferreira dos Santos Silva, servidor lotado 
na Prefeitura Universitária, estando vigente até o ano de 2018. 
Integrante do quadro de servidores Técnico Administrativos da 
UFU, em 2017, o presidente dessa gestão se inscreveu para 
participar da equipe de apoio logístico do primeiro processo 
de heteroidentificação realizado pela UFU após a promulgação 
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da lei de cotas em 2016. Este foi seu primeiro contato com a 
comissão e com o trabalho de heteroidentificação propriamente 
dito. Naquele ano, a comissão desenvolveu um papel de 
quebra de paradigmas tendo em vista que até então apenas 
a autodeclaração do(a) candidato(a) era necessária para que 
o(a) mesmo(a) fosse elegível para a vaga reservada para cotas 
raciais.  Naquela oportunidade, os trabalhos foram extensos e 
árduos vide as longas horas de avaliação realizadas durante 
os finais de semana, em modalidade presencial, para que fosse 
garantido o direito do público-alvo que se autodeclararam como 
pertencentes aos grupos étnicos elencados. Foi marcante a 
quantidade de autodeclarações indeferidas, sem adentrar aqui 
no mérito de dolo ou culpa dos candidatos que a proferiram.

Passada tal experiência, ainda no ano de 2017, o presidente 
dessa gestão foi convidado pela coordenação predecessora da 
comissão para assumir a presidência da mesma. À época, o 
pedido foi vinculado à necessidade de o cargo de presidente da 
comissão ser ocupado por um servidor do quadro ativo e efetivo 
da Universidade em virtude da institucionalização da comissão. 
Também era evidente a demanda de experiência na temática e 
no trabalho prático para que a comissão pudesse seguir sem 
perda teórica e organizacional das atividades. Prontamente a 
missão foi aceita, porém apesar de conhecer as dificuldades do 
processo, a real dimensão deste trabalho só pôde ser sentida 
após a investidura da responsabilidade.

Anterior ao início dessa gestão, foi instituído e implantado 
no segundo semestre de 2017, um sistema informatizado 
desenvolvido pela equipe de TI (Tecnologia da Informação) da 
Prograd para permitir o envio da auto declaração dos candidatos 
de forma remota acompanhada de fotos e vídeos onde o mesmo(a) 
colocava à disposição da comissão mídias demonstrando seu 
fenótipo – que hoje é chamado de Portal de Serviços Prograd. 
Sendo assim, saliento que todo o período em que estive à frente 
destes trabalhos convergiu com a utilização deste sistema.
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Após o início dos trabalhos, além da central tarefa de 
coordenar a distribuição de candidatos entre os avaliadores 
e revisar todas as avaliações e justificativas, ficou evidente o 
quanto essa comissão demandava um alto grau de organização 
logística com o agendamento de salas informatizadas para 
abrigar os avaliadores, conciliação de agendas dos avaliadores, 
que ainda eram poucos e insuficientes para a alta demanda de 
avaliação, conciliação das agendas dos técnicos em informática 
responsáveis pela manutenção do sistema e, principalmente a 
busca pelo cumprimento de prazos colocados entre as chamadas 
e os resultados.

Percebendo tais necessidades, a primeira demanda a ser 
suprida foi a garantia de salas com horários exclusivos para 
os trabalhos da comissão nos períodos de avaliação. O espaço 
pequeno e com computadores em más condições para o uso 
que eram disponibilizados até então atrasavam e complicavam 
as avaliações remotas. Com a auxílio da Prograd, foi possível a 
negociação de exclusividade de uma sala para a utilização da 
comissão junto à Facom (Faculdade de Computação).

O alto número de inscritos na modalidade de cotas raciais 
demandava cada vez mais a inclusão de novos membros 
avaliadores na comissão tendo em vista os prazos e o tempo 
gasto para realizar as avaliações. Esta foi a segunda ação 
tomada durante essa gestão que buscou angariar, mesmo que 
de forma não padronizada, a inclusão de novos membros para a 
referida comissão. A busca e indicação de tais membros sempre 
foi acompanhada do Neab, que era à época, e continua sendo, 
o órgão dentro da universidade que estuda o tema e acaba 
reunindo os integrantes da comunidade acadêmica com maior 
propriedade no assunto relacionado a cotas raciais e à Educação 
para as Relações Étnico-Raciais.

Também foram coordenadas melhorias do sistema junto à 
equipe de informática que o mantinha. A adição de campos que 
permitissem e fomentassem o envio de mais mídias por parte dos 
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candidatos(as), que indicassem em qual curso o candidato(a) 
se inscreveu, e campo um campo que mostrasse a modalidade 
de inscrição foram implantados. Também foram sinalizadas 
durante a gestão a necessidade urgente de implementação de 
um campo que mostrasse se o candidato havia sido homologado 
ou não em outro processo na mesma instituição. À época, o 
sistema não trazia esse dado, o que acabava ocasionando por 
vezes incongruência da avaliação de processos atuais com 
processos passados. Esta era uma das tarefas organizacionais 
que mais consumia tempo, uma vez que sem essa sinalização 
do sistema, era necessário que o presidente da comissão 
indicasse previamente, com base em uma lista fornecida pela 
equipe de informática, quais candidatos do dia já haviam sido 
homologados em outros processos.

Após as contínuas tratativas e melhorias em torno da 
logística que envolvia a comissão, ficaram cada vez mais evidentes 
as demandas de cunho teórico em torno do método, critérios, 
justificativas e padronização das avaliações. Apesar do trabalho 
ser realizado em um espaço de plena interação, a comissão era 
carente de projetos e ações formativas que colocassem todos os 
membros na mesma página, quanto tanto quanto à utilização 
do sistema quanto na forma de análise. 

Com o trabalho da comissão sendo efetuado, começaram a 
ficar frequentes por parte dos candidatos(as) as judicializações 
de inscrições indeferidas. Ao passo que o presidente da comissão 
sempre foi convocado para audiências ou para composição de 
respostas de defesa por parte da Universidade, ficaram evidentes 
para mim a necessidade de trazer robustez e congruência nas 
justificativas aplicadas pelos avaliadores, principalmente em 
torno dos candidatos autodeclarados como pardos. É pacífico 
entre todos os membros que os candidatos brancos e negros 
retintos não causam confusão ou desalinhamento de pareceres. 
Porém os candidatos tidos como pardos são muitas vezes vetores 
de acirramento e desalinhamento nas avaliações.
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Devido a demandas pessoais e profissionais, no primeiro 
semestre de 2018, o posto de presidente da comissão foi colocado 
à disposição da Prograd, sendo mantida a disponibilidade do 
presidente como membro. Durante a passada das atividades, foi 
indicada a necessidade de grupos de formação que vieram a ser 
coordenados pela presidenta sucessora.

2.2. GESTÃO 2018 A 2019

Essa gestão se iniciou no segundo semestre letivo do ano 
de 2018, sob o acompanhamento do presidente anterior, num 
ambiente de compartilhamento e tomada coletiva de decisões. 
Teve como condutora a Técnica em Assuntos Educacionais Jane 
Maria dos Santos Reis, servidora lotada na Diretoria de Ensino 
da Pró-Reitoria de Graduação, na condição de Coordenadora 
da Divisão de Licenciatura e naquele momento, também 
Coordenadora de Ensino do Neab UFU. Também foi a primeira 
mulher negra a coordenar os trabalhos dessa comissão. Nesse 
sentido, o que culminou na sua indicação para coordenar os 
trabalhos dessa comissão foi sua atuação tanto na Prograd 
quanto no Neab, em especial sua aproximação com a temática 
étnico-racial, bem como sua atuação nos procedimentos de 
heteroidentificação enquanto avaliadora.

Nesse momento haviam muitas pressões por parte do 
Ministério Público Federal, buscando o entendimento dos 
procedimentos de heteroidentificação, bem como duas demandas 
reprimidas: 1) a realização de evento amplo, voltado para as 
comissões de heteroidentificação da Universidade Federal de 
Uberlândia; 2) a elaboração de um vídeo institucional da UFU, 
explicando sobre o que é heteroidentificação. E durante essa 
gestão ambos trabalhos foram realizados. Na condição de 
presidenta dessa comissão, em parceria com o Neab, a Pró-
Reitoria de Graduação e demais pró-reitorias da Universidade 
Federal de Uberlândia e como Ministério Público Federal de 
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Uberlândia, o I Encontro das Comissões de Heteroidentificação 
da UFU7 ocorreu nos dias 28 e 29 de junho de 2019. E além 
disso, juntamente com colegas do Neab Ufu, criamos o roteiro 
que produziu o vídeo institucional “O que é heteroidentificação”, 
amplamente utilizado e divulgado entre as pessoas interessadas, 
que foi financiado pela Pró-Reitoria de Graduação8. Além disso, 
foram várias e longas as reuniões em diálogo com o Ministério 
Público Federal e com o necessário aprofundamento sobre 
a heteroidentificação, em especial das pessoas pardas e das 
dificuldades e desafios inerentes a este trabalho.

Nesse momento as análises ainda estavam circunscritas 
apenas ao documento de identificação com foto e a uma foto 
frontal. E uma das alterações realizadas durante a vigência 
dessa presidência foi de inserir no sistema possibilidades de 
aceitar vídeos e maior quantidade de fotos. Essa alteração foi 
muito importante para o aumento da qualidade das análises.

Uma outra questão de destaque é que nesse momento 
as análises eram realizadas em formato totalmente 
virtual, assíncrono, onde o grupo de avaliadores se reunia 
presencialmente em um laboratório de informática, para realizar 
as análises via sistema “Portal Prograd”. E percebendo algumas 
análises, foi notada a necessidade de convocar os casos de 
dúvidas para entrevista presencial, a pedido da presidenta e 
não necessariamente dos avaliadores. E por esse motivo foi 
detectada coletivamente a necessidade de convocar entrevistas 
presenciais para os casos de dúvida.

O que foi um diferencial nesse contexto foram as “reuniões 
de alinhamento” da comissão, organizadas com todos os seus 
integrantes, para problematizar os desafios e tensões ocorridos 
antes, durante e após os procedimentos de heteroidentificação. 
E foi a partir desses encontros que o grupo de maneira dialógica 

7  Disponível em: https://comunica.ufu.br/noticia/2019/06/ufu-realiza-curso-de-formacao-
para-comissoes-de-heteroidentificacao Acesso em: 23 out. 2021,

8  Disponível em: <https://youtu.be/DkryXewGpj0> Acesso em: 30 out. 2021.
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e democrática, detectou e implementou diversas mudanças e/
ou alterações visando o aperfeiçoamento dos procedimentos 
de heteroidentificação, tais como, por exemplo as sugestões de 
alterações no edital complementar PPI, visando aperfeiçoar os 
critérios e as orientações para postagem de vídeos e fotos.

Há que se destacar que a presidência dessa gestão foi 
convocada várias vezes para audiências judiciais e perícias, que 
sempre trazia para a comissão a partilha desses momentos, para 
alinhar o trabalho do grupo. E além disso, é árduo o processo de 
apresentar à gestão universitária a importância desse trabalho 
e assegurar que ele seja executado da maneira mais adequada 
possível.

Em linhas gerais, observa-se notoriamente o avanço 
quantitativo durante essa gestão, ressaltando-se que o resultado 
dos esforços somados por seus vários presidentes e avaliadores 
podem ser concretamente visualizados com o trabalho de 
excelência que continua ativamente em dias atuais.

2.3. GESTÃO 2019 A 2020

Essa gestão se iniciou no segundo semestre letivo 
do ano de 2019, tendo como condutor o Técnico Habnner 
Rodrigues Amaro, servidor lotado na Diretoria de Logística 
da Prefeitura Universitária, estando vigente até o ano de 
2020.

Trabalhar à frente da comissão de heteroidentificação 
“Diversidade Étnica”, é, de fato, um constante desafio, 
pois se trata de uma atuação que interage com os 
diversos conceitos subjetivos e pré-estabelecidos pela 
da sociedade, estando os membros desta sujeitos a uma 
série de questionamento e pressões advindos de toda a 
comunidade externa. 

Neste sentido, a equipe que trabalha nesta comissão 
está em constante formação para o exercício, realizando e 
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participando de encontros, oficinas, debates, e discussões 
que pautam este tema, trazendo também o diálogo para 
toda a comunidade. 

Em relação aos desafios, quando se trata de pretos e 
brancos, toda dificuldade é nula ou quase nula. Na maioria 
das vezes, a dificuldade do trabalho da comissão de PPI 
está no que se entende por “pardo”. É nesse particular 
grupo étnico que se encontram os percalços enfrentados 
por esta comissão.

No Brasil, devido ao alto índice de miscigenação, existe 
um significativo número de pessoas que se autodeclaram 
pardas. De acordo com o IBGE (2020), este é o maior grupo 
étnico do país desde 2015, quando superou o grupo das 
pessoas que se autodeclaram brancas. Mas foi a partir 
da implementação da Lei de Cotas (Lei Nº 12.711), em 29 
de agosto de 2012, que estes números de pretos e pardos 
começaram a crescer. Na tabela abaixo pode-se visualizar 
esse crescimento de acordo com os dados do IBGE:
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Tabela 1: Evolução da população de acordo com a autodeclaração 
de cor ou raça

Fonte: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/06/com-alta-cres-
cente-de-autodeclarados-pretos-e-pardos-populacao-branca-tem-queda-de-

-3percent-em-8-anos-diz-ibge.ghtml. Acesso em: 10 nov 2021

A tabela apresenta a onda crescente no grupo de 
autodeclarados pardos no Brasil desde 2012, frente a queda 
no número de pessoas que se declaram brancas. Isto pode 
estar associado à implementação da lei de cotas sancionada no 
ano de 2012, que “dispõe sobre o ingresso nas universidades 
federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível 
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médio”; e posteriormente pela lei do cotas sancionada em 2014 
(LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012.), que “reserva aos 
negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos 
públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos 
no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das 
fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista controladas pela União.”

É válido, a partir destes dados, levantar a discussão 
sobre do que se trata a lei de cotas, e para que ela foi criada. 
Em se tratando especificamente da política PPI, trata-se de 
uma política de inclusão para pessoas que são excluídas e 
permanecem à margem da sociedade única e exclusivamente por 
causa de seu fenótipo negroide e/ou indígena. Se este conceito 
ficar esclarecido, elimina-se aqui parte do problema. Existem 
pessoas no Brasil que são frutos de miscigenação, mas que 
herdaram desta mistura fenótipo socialmente aceito. São traços 
mais afinalados e mais próximos de traços europeus que de 
negroides, o que chamaremos aqui de pardos brancos. O que se 
discute, nestes casos, não é a coerência entre a autodeclaração 
deste candidato e a realidade, e sim se este candidato precisará 
do auxílio da lei de cotas para ser inserido ou não nas diferentes 
camadas sociais. No caso dos pardos com traços negroides, o 
que chamaremos aqui de pardos negros, este questionamento 
é irrelevante, uma vez que eles e os pretos recebem o mesmo 
tratamento social. Deste modo, a evidência é o olhar social para 
este grupo excluído, é o modo de inserção e de tratamento na 
vida em sociedade e nos diversos espaços. 

Enfatizamos então que uma das complexidades da 
situação brasileira não é apenas ser uma sociedade 
multiétnica e multirracial, mas também a característica 
central do racismo fenotípico que opera de um modo 
perverso na sua articulação com a mestiçagem. Essa 
pressão do racismo fenotípico dos brancos é transferida 
para o interior da comunidade negra, gerando às vezes 
tensões e rejeições por parte dos negros retintos contra 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.711-2012?OpenDocument
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negros de pele mais clara. Essas tensões passaram a 
crescer com a situação das fraudes nas cotas, resultado 
da manipulação da identidade racial de pardos por 
parte de brancos inescrupulosos. (CARVALHO, 2020, 
p. 57).

Nesta perspectiva, retrata-se que os pardos brancos não 
enfrentam barreiras fenotípicas para se promoverem socialmente. 
Por isso o edital da UFU é claro quando afirma que a política 
de PPI é voltada para negros e indígenas, isto é, negros de pele 
preta, negros de pele parda, e indígenas que possuam o RANI, 
Registro Nacional de Nascimento Indígena: “O(A) candidato(a) 
aprovado nas Modalidades de vaga reservada à autodeclarados 
negros (pretos ou pardos) ou indígenas (Modalidades L2, L6, 
L10, L14) deverá realizar, no mesmo período de solicitação de 
matrícula, a solicitação de homologação da autodeclaração 
de preto pardo e indígena [..]”9. Os negros de pele parda são 
aqueles que se autodeclaram pardos, cujo conjunto de suas 
características físicas o empurram automaticamente para o 
mesmo grupo étnico dos pretos, dentro da etnia negra. 

O que não pode deixar de ser esclarecido aqui é que a 
política social de cotas visa quebrar, ou ao menos atenuar os 
privilégios que a branquitude tem e sempre teve na sociedade 
frente a comunidade negra. Ao contrário do que se pensa, a 
intenção não é cometer injustiça, mas sim corrigi-la. Ao longo 
dos anos, é claramente observável a diferença dos tratamentos e 
acessos que têm os negros se comparamos com a branquitude. 
Uma maneira bem prática para entendermos isso é se mudarmos 
o espaço geográfico por um momento: nos Estados Unidos, o 
grupo de pessoas que compõem a branquitude é muito menor 
ou menos variado do que no Brasil. Lá, faz parte da branquitude 
apenas pessoas eurofenotípicas, isto é, pessoas brancas com 

9 Disponível em: https://www.portal.prograd.ufu.br/servicos/arquivo_
administrativo/download/800b03685c22049f049801f6841861a2 
Acesso em: 22 fev. 2022. 
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fenótipo dos europeus. Aqui, por sua vez, o grupo da branquitude 
não é composto apenas por brancos com fenótipo europeu, mas 
por brancos de outras etnias também, como asiáticos, latinos, 
turcos, árabes. Logo, já é possível entender que branquitude 
não é meramente o grupo étnico das pessoas brancas, mas sim 
o grupo étnico ao qual é concedido privilégios sociais embasados 
em fenótipos. E aqui está o cerne da questão dos pardos brancos 
abordada anteriormente. Eles, no Brasil, são, juntamente com os 
grupos étnicos outrora mencionados, inseridos na branquitude 
brasileira, e não enfrentam os percalços de não fazer parte deste 
grupo como os negros (pretos e pardos) e indígenas enfrentam. 
Por isso é uma enorme luta para os avaliadores de comissões de 
heteroidentificação conciliar este trabalho de inclusão social com 
a definição de pardo do IBGE, de modo a atenuar as diferenças.

No decorrer dos anos, pós implementação da comissão, 
foi possível observar um significativo avanço na eficácia da 
efetivação desta política. Pode-se constatar um crescente número 
de negros compondo a comunidade acadêmica da UFU, e um 
número decrescente de pessoas sem o perfil da vaga destinada a 
PPI se inscrevendo nesta modalidade. Para alcançar este ponto, 
o NEAB – Núcleo de Estudos Afro Brasileiros em parceria com 
a assessoria de cotas da PROGRAD – Pró reitoria de Graduação 
realizou diversas estratégias que ampliassem o diálogo acerca 
do objetivo da política de cotas, bem como quem teria direito a 
estas vagas. 

Este movimento incluiu ações como: a realização de um 
vídeo amplamente divulgado nas redes sociais explicitando todo 
o trabalho da Comissão e o público-alvo das Cotas; visitas e 
rodas de conversa com estudantes do ensino médio nas escolas 
municipais e estaduais da cidade de Uberlândia; atividades 
de seminários, grupos de formação, interlocução com outras 
Universidades, supervisões e palestras foram realizados não 
apenas para os membros da comissão, mas para qualquer 
pessoa da comunidade que tivesse interesse em aprender sobre 
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o tema. O site de Cotas10 foi construído pela Assessoria de Cotas 
com a finalidade de ampla divulgação do trabalho e possibilidade 
de esclarecimentos no espaço de dúvidas frequentes.   

Neste sentido, todas estas medidas foram realizadas 
visando promover a discussão sobre política de implementação 
de cotas na UFU. Estas ações tiveram retorno positivo em curto 
e no médio prazo, pois percebeu-se maior engajamento de 
toda comunidade acadêmica nos assuntos concernentes a PPI, 
entretanto ainda muito distante de se alcançar efetivamente 
a medida de reparação história. Foi possível então trazer a 
sociedade para dentro da conversa, e envolvê-la, mesmo que 
parcialmente, na difícil tarefa que é fazer parte de uma equipe 
de validação da autodeclaração dos candidatos para uma vaga 
destinada a negros e indígenas.

Ao fim da gestão foi importante perceber como o acesso 
às informações contribuem para o aprimoramento do trabalho 
da equipe. Algumas pessoas não estão motivadas por má fé; 
simplesmente não foram orientadas quanto aos critérios 
avaliados e detalhados via edital. No que tange aos avaliadores, 
os constantes treinamentos, as oficinas e capacitações permitem 
a execução de trabalhos cada vez mais precisos e objetivos, 
garantindo desta forma que o alvo desta política de inserção 
seja atingido. Convém, portanto, que prossigamos avançando e 
crescendo, pois ainda há um longo caminho pela frente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À guisa de considerações finais, as análises e reflexões 
aqui desenvolvidas se encerram com a convicção que há muito o 
que se avançar, fazer e lutar utilizando-se de políticas de ações 
afirmativas cada vez mais delimitadas e coerentes com a luta e 
os princípios antirracistas. E no caso da Universidade Federal 
de Uberlândia e de sua comissão de heteroidentificação há como 

10  Disponível em: http://www.prograd.ufu.br/servicos/cotas Acesso em 07 fev. 2022.
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estratégia indispensável movimentar este processo a partir do 
seu Núcleo de Estudos Afro-brasileiros hoje regimentalmente 
estruturado na Diretoria de Estudos e Pesquisas Afrorraciais.

O Sistema de Cotas Raciais já foi estabelecido nessa 
e em inúmeras universidades públicas, porém no ato de 
ingresso e mediante grandiosos desafios. Entretanto é urgente 
a necessidade de dar continuidade a essa reserva de vagas 
em outros espaços institucionais, a priorizar os destinados 
à permanência. Já foi iniciado um percurso para trilhar esse 
caminho, mas há bastante trabalho pela frente. É mister e faz 
parte dos propósitos das políticas de ações afirmativas construir 
junto à comunidade acadêmica a compreensão e a sensibilidade 
de que essa é uma luta de pessoas negras e não negras. 

Além disso é tímida a inclusão de negras e negros na 
estrutura organizacional da gestão universitária, bem como na 
consulta dos assuntos de interesse institucional.

Portanto são inúmeros os motivos que motivam estudos 
como o que aqui foi realizado, a destruir essa estrutura 
racista rigidamente posta na sociedade. Eis a importância 
dos procedimentos de heteroidentificação enquanto parte 
imprescindível de políticas de ações afirmativas promotoras de 
equidade racial e justiça social rumo a uma sociedade equânime.
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Cristiane Coppe de Oliveira 
Régis Rodrigues Elisio 

INICIANDO O DIÁLOGO...

Amar a negritude como resistência política transforma 
nossas formas de ver e ser e, portanto, cria as condições 
necessárias para que nos movamos contra as forças de 
dominação e morte que tomam vidas negras. (HOOKS, 
2019, p.106-107)

Iniciamos este texto fazendo alusão à escrita negra bell 
hooks que em sua obra “Olhares Negros: raça e representações” 
convida-nos a ama a negritude e mudar nossas formas de ver e 
ser. Este convite ganha caminhos pelas ações, resistência e a voz 
ativa do Movimento Negro no Brasil. Nesse sentido, as políticas 
de Ações Afirmativas protagonizam espaços conquistados por 
seus militantes no Brasil. 

O Movimento Negro foi o grande agenciador no processo 
de institucionalização das ações afirmativas nas políticas 
educacionais de acesso ao ensino superior no Brasil.1 Resultado 
dos entraves políticos protagonizados pelos coletivos negros ao 
longo do século 20, as cotas raciais foram elencadas como a 
principal medida de promoção à igualdade racial e enfrentamento 
ao racismo.2 

1 MARÇAL, José Antônio. Políticas Afirmativas no Brasil: uma luta histórica 
do Movimento Negro. IN SANTOS, Juliana; COLEN, Natália; JESUS, 
Rodrigo. Duas décadas de políticas de afirmativas na UFMG: debates, 
implementação e acompanhamento. Coleção Estudos Afirmativos, v.9. 
LPP/UERJ: Rio de Janeiro, 2018.

2 GOMES, Flávio; DOMINGUES, Petrônio. (org.). Experiências de 
emancipação: biografias, instituições e movimentos sociais no pós-abolição 
(1890-1980). São Paulo: Selo Negro, 2011.
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Em meados dos anos 1940, marco inicial do debate sobre 
ações afirmativas no Brasil, as organizações negras reivindicavam 
reserva de vagas nos cargos públicos e estabelecimentos de 
ensino, contemplando, exclusivamente, a população negra.3 O 
avanço nas discussões sobre relações étnico-raciais no campo 
teórico-acadêmico, político e cultural, foi fundamental para 
fomentar espaços que problematizavam o lugar do negro na 
sociedade e embasavam as reivindicações de cunho racial no 
país.4

Entretanto, as transformações políticas ocorridas nesse 
período influenciaram, consideravelmente, o debate sobre cotas 
raciais no país e a autonomia dos coletivos do Movimento Negro. 
Por esse motivo, a cronologia do ativismo negro é atravessada 
pelos momentos de crise política que marcaram a história do 
Brasil.5 Contudo, é importante destacar que entre as tramas 
das mobilizações em prol das cotas raciais no Brasil, surgiram 
dois aspectos que renovaram o debate da reserva de vagas no 
país: o foco no ensino superior e a ampliação das cotas para 
outros grupos marginalizados.

Com o amadurecimento das discussões sobre as cotas 
raciais o Movimento Negro compreendeu que era necessário 
centralizar as reivindicações de modo a concentrar as forças 
políticas em torno de uma única pauta. Por esse motivo, 
considerando o acúmulo sobre a importância do acesso ao 
ensino superior na sociedade de classes6 e, aproveitando-se 

3 SANTOS, Sales Augusto dos. Ações afirmativas nas Américas e combate 
ao racismo nas Américas. Brasília, 2005.

4 GONZALEZ, Lélia & HASENBALG, Carlos. O Movimento Negro Unificado 
Contra a Discriminação Racial (MNU). IN Lugar de Negro. Coleção 2 pontos. 
Rio de Janeiro: Ed. Marco Zero, 1982, p. 43 - 66.

5 DOMINGUES, Petrônio José. Movimento Negro Brasileiro: alguns 
apontamentos históricos. IN: Revista Tempo, v.12, n.23, 2007, p.100-122. 
https://doi.org/10.1590/S1413-77042007000200007

6 CANCELLI, Elizabeth; MESQUITA, Gustavo; CHAVES, Wanderson. 
Guerra Fria e Brasil: para a agenda de integração do negro na sociedade 
de classes. São Paulo: Alameda, 2019.



COTAS RACIAIS E A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA: PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS NO ENSINO SUPERIOR
FEDERAL DE UBERLÂNDIA: PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS NO ENSINO SUPERIOR

97Políticas de ações afirmativas e as Cotas para ingresso no ensino superior 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no período de 2017 a 2020: 

avanços e desafios

da inserção de intelectuais negros na academia, o acesso as 
universidades tornou-se o principal foco das cotas.7

Não obstante, tendo em vista que a influência da 
perspectiva marxista nos movimentos sociais ressaltou a 
condição econômica dos sujeitos como principal causador de 
desigualdades, somado ao fortalecimento político de outros 
grupos em situação de exclusão no pós-constituinte (1988), as 
cotas foram ampliadas para além da população negra de modo a 
aglutinar as forças progressistas que intensificaram os conflitos 
políticos em defesa da medida que foi intitulada de programa de 
ações afirmativas.8

Nos anos 1980, devido ao enfraquecimento do regime 
militar e o decorrente processo de redemocratização, um novo 
clima político pairou sob o Brasil. Por esse motivo, entre os 
desdobramentos que marcaram esse momento, tem-se um 
aumento do protesto negro no país.9 Com isso, depois de uma 
série de ações dos coletivos do Movimento Negro, o acesso 
ao ensino superior por meio da reserva de vagas foi elencado 
como a principal bandeira política do ativismo negro no Brasil. 
Inaugurando, assim, uma agenda unificada em defesa das cotas 
nas universidades.10

A agenda unificada tinha por obtivo concretizar o programa 
de ações afirmativas nas universidades, e, agora, passava 
a contar com a atuação de outros setores da sociedade que, 
interessados em partilhar dos diretos da medida, fortaleceram 
as mobilizações em defesa do programa. Dessa forma, é possível 

7 AUXILIADORA, Maria et al. Acesso e permanência da população negra no 
ensino superior. Brasília, 2007.

8 BERNARDINO, Joaze. Ação Afirmativa e a Rediscussão do Mito da 
Democracia Racial no Brasil In Estudo Afro-asiático, v. 24, n. 2. Rio de 
Janeiro: Centro de Estudos afro-asiático, 2002, pp. 247-273. https://doi.
org/10.1590/S0101-546X2002000200002

9 GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Classes, raças e democracia. São 
Paulo: Editora 34, 2002.

10 ANDREWS, George Reid. Mobilização política negra no Brasil (1975-1990). 
História: Questões & Debates, Curitiba, volume 63, n.2, p. 13-39, jul./
dez. 2015. Editora UFPR.
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destacar algumas ações que, coletivas, foram cruciais para 
aprovação do programa: Convenção Nacional do Negro e a 
Constituinte (1986); Centenário da Lei Áurea (1988); Marcha 
Zumbi dos Palmares (1995); Seminário Multiculturalismo e 
Racismo (1996); III Conferência de Durban (2001); dentre outros.

Considerando que não é nossa intenção aprofundar em 
cada uma das grandes mobilizações em defesa do programa de 
ações afirmativas, convém destacar que o conjunto desses atos 
políticos que marcaram a transição para o século XXI, trouxeram 
uma reviravolta na pauta das cotas no ensino superior que foi a 
mudança no papel das universidades nesse debate.

No âmbito legislativo, o atual programa de ações afirmativas 
tramitava desde 1999 na Câmara dos Deputados.11 Todavia, 
tendo em vista que a pauta caminhava lentamente no campo 
político-institucional, os ativistas defensores do programa 
voltaram para as universidades públicas o foco das discussões 
sobre reserva de vagas nas seleções de ingresso acadêmico.12

O motivo dessa mudança se deu, sobretudo, pelo princípio 
da autonomia, que, explícito na Constituição, prevê autonomia 
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial às universidades.13 Assim, compete as instituições 
de ensino regulamentar seus processos de seleção de ingresso 
acadêmico. À vista disto, os Conselhos Universitários se tornaram 

11 CÂMARA DOS DEPUTADOS; LOBÃO, Nice (deputada-autora) Projeto 
de Lei 73/1999. 1999. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15013>. Acesso em: 
26 set. 2021.

12 CECCHIN, Airton José. Ações afirmativas: inclusão social das minorias. 
Revista Ciências Jurídicas e Sociais da Unipar. Umuarama. v. 9, n. 2, p. 
325-354, 2006.

13 BATISTA, Neusa Chaves. Políticas públicas de ações afirmativas para 
a Educação Superior: O Conselho Universitário como arena de disputas. 
IN: Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, vol. 23, 
núm. 86, enero-marzo, 2015, pp. 95-128. Fundação Cesgranrio: Rio 
de Janeiro, Brasil. Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=399538148005 (ISSN 0104-4036) Acesso em 16.jan.2018.



COTAS RACIAIS E A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA: PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS NO ENSINO SUPERIOR
FEDERAL DE UBERLÂNDIA: PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS NO ENSINO SUPERIOR

99Políticas de ações afirmativas e as Cotas para ingresso no ensino superior 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no período de 2017 a 2020: 

avanços e desafios

o novo campo de batalhas pela aprovação do programa de ações 
afirmativas. 

NO CONTEXTO DA UFU...

Quero mostrar a todos o poder do povo negro... acredito 
na transformação dessa nossa juventude e quero que ela 
seja protagonista de sua estória. Existe a nossa frente 
um caminho a ser percorrido em direção ao futuro, 
e isto significa fazê-lo com consciência individual e 
coletiva nas trilhas de nossas raízes.

 
 (Maria da Graça Oliveira) 14

É em meio a esses contextos que se destaca a atuação 
de instituições como a Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) que, em 2003, pela primeira vez, teve contato com as 
discussões sobre cotas raciais. Na ocasião, dois professores que 
integravam o Conselho Universitário (CONSUN), apresentaram 
um panorama nacional das instituições de ensino superior 
que já haviam aderido ao programa de ações afirmativas para 
negros e de outras instituições que avançavam nas discussões 
no mesmo sentido. Ao final da exposição, os conselheiros se 
manifestaram favoráveis as cotas nos cursos de graduação e 
solicitaram que o tema fosse incluído na pauta do Conselho.15

14 Maria da Graça Oliveira foi uma ativista de questões sociais, políticas 
e culturais, que em 1988 criou o Bloco Aché – grupo carnavalesco em 
comemoração ao centenário da Abolição da Escravatura, que trouxe para 
o Carnaval de Uberlândia uma proposta moderna e arrojada, reiterando 
a influência africana por meio do seu diálogo com a ancestralidade. O 
seu nome foi escolhido para a atual Casa de Cultura Negra Graça do 
Aché- como um aparato cultural da UFU - que tem com o intuito de 
continuar com ações que possibilitem a formação e o acesso à informação 
da população negra em geral, utilizando a cultura como meio para 
alcançar esses objetivos. (Fonte: http://www.proexc.ufu.br/unidades-
organizacionais/centro-de-memoria-da-cultura-negra-graca-do-ache)

15 ELISIO, Régis. Histórico sobre a política de reserva de vagas com recorte 
étnico-racial na Universidade Federal de Uberlândia: Um projeto em 
disputa. Uberlândia: UFU, 2018. p. 24-51. Disponível em: https://
repositorio.ufu.br/handle/123456789/23400. Acesso em: 25 set. 2021.
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Com isso, seguindo a rotina administrativa do Conselho, foi 
instaurado um processo que tinha por objetivo deliberar sobre 
a ampliação e democratização do acesso ao ensino superior no 
âmbito da UFU. A matéria tramitou ao longo de alguns anos 
no CONSUN e, naturalmente, foi marcada por disputas que 
revelavam os diferentes projetos de universidade que estavam 
em campo.16 

Ao final das discussões, o Conselho Universitário decidiu 
por instituir a reserva de vagas aos estudantes do ensino médio. 
Desconsiderando os recortes raciais, sociais e econômicos. 
Outras universidades também chegaram a mesma deliberação 
do Conselho da UFU.17 

As tensões políticas em torno do debate das cotas 
raciais marcaram a primeira década do século XXI, gerando 
desdobramentos que se reverberaram para todas as esferas 
sociais. Por esse motivo, ainda que as universidades tivessem a 
oportunidade de instituir uma política de cotas raciais, sociais 
e econômicas, amparada em sua autonomia constitucional, 
muitas optaram por recusar à adoção de ações afirmativas no 
modelo reivindicado pelo Movimento Negro.

Entretanto, entendendo os Conselhos Universitários como 
uma arena de disputas simbólicas, registra-se também, nesse 
tempo, casos de universidades que adotaram as ações afirmativas 
reservando vagas na modalidade racial, econômica e social. 

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e a Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), foram as primeiras 

16 ELISIO, Régis; COSTA, Antônio; FILHO, Guimes. Histórico e desafios 
no processo de implementação das comissões de heteroidentificação na 
Universidade Federal de Uberlândia. Revista da Associação Brasileira de 
Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), [S.l.], v. 11, n. 29, p. 41-56, ago. 
2019. ISSN 2177-2770. Disponível em: https://abpnrevista.org.br/
index.php/site/article/view /750. Acesso em: 09 fev. 2020

17 SANTOS, Juliana Silva; COLEN, Natália Silva; JESUS, Rodrigo 
Ednilson de. Duas décadas de políticas afirmativas na UFMG: Debates, 
implementação e acompanhamento. Belo Horizonte: LPP-UERJ, 2018. p. 
125-142. Coleção Estudos Afirmativos, v.9.
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instituições estaduais a aderirem ao programa. Posteriormente, 
a Universidade de Brasília (UnB) foi a primeira instituição 
federal a reservar vagas para negros. Em seguida, outras 
instituições deliberaram sobre o tema por meio dos Conselhos 
Universitários.18 

Todavia, somente em 2012, mediante aprovação da 
Lei Federal 12.711/2012, que dispõe sobre o ingresso de 
estudantes nas instituições federais de ensino, que as cotas para 
estudantes egressos da rede pública de ensino, foi fracionada 
em percentagem de vagas na modalidade racial (negros e 
indígenas), social (pessoas com deficiência) e econômica (renda 
per capta de até 1,5 salário).19

O Programa Nacional de Ações Afirmativas em vigência 
reserva 50% (cinquenta por cento) das vagas de ingresso das 
instituições federais de ensino aos estudantes da rede pública. 
Em seguida, com base nos dados censitários do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), parte do montante 
das vagas é fracionada entre pretos, pardos e indígenas; 
integrantes de famílias com renda per capta menor ou igual a 
1,5 salário mínimo; e de pessoas com deficiência.

Se tratando da Universidade Federal de Uberlândia, 
nota-se que depois de aprovada a legislação a nível nacional, 
a UFU ampliou as ações voltadas para a questão racial. 
Certamente, isso se deu pela atuação do Núcleo de Estudos 
Afro-brasileiros (NEAB), fundado em 2006 na universidade, e 
pelas reivindicações dos estudantes cotistas que ingressavam 
nos cursos de graduação.

18 SILVÉRIO, Valter Roberto e MOEHLECKE, Sabrina (orgs.) Ações 
Afirmativas nas Políticas Educacionais - o contexto Pós-Durban. São 
Carlos, 2009.

19 BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso 
nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico 
de nível médio e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.
htm. Acessado em 24. set. 2021.
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A política de ações afirmativas visa contemplar grupos 
que por múltiplos motivos, historicamente foram excluídos 
dos espaços acadêmicos. Diante disso, é compreensível que a 
presença dos sujeitos de outras realidades sociais implica no 
surgimento de novas demandas no cotidiano das universidades. 
Dessa forma, o ingresso de estudantes cotistas resulta 
numa relação dialética entre agente transformador e agente 
transformado no/pelo ambiente universitário.

No caso da Universidade Federal de Uberlândia, podemos 
apontar como marco desse processo a Primeira Marcha pelos 
Direitos Civis da Comunidade Negra Universitária, ocorrida em 
20 de maio de 2016 (Figura 1). Na ocasião, foi organizada uma 
grande caminhada no campus Santa Mônica (onde localiza-se 
o prédio da Reitoria da universidade), reivindicando medidas 
voltadas para a permanência de estudantes cotistas e maior 
atenção às questões assistenciais.20

Figura 1 – Marcha pelo direito dos negros na UFU
Fonte: http://www.diepafro.ufu.br/

20 MILITANTES PROMOVEM MARCHA PELO DIREITO DOS NEGROS 
NA UFU. Uberlândia, 20 maio 2016. Disponível em: <http://www.
agenciaconexoes.org/single-post/2016/05/20/Militantes-promovem-
marcha-pelo-direito-dos-negros-na-UFU-1>. Acesso em: 19 set. 2021.
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Em resposta a essas manifestações, a universidade se 
viu pressionada em atender com as reivindicações de parte da 
comunidade acadêmica que cobrava atenção para os problemas 
de ordem social, racial e econômico. Nesse sentido, algumas 
medidas adotadas pelas instâncias administrativas da UFU, 
podem ser apontadas como resultantes dessas mobilizações.

O programa de ações afirmativas garante o ingresso por 
cotas raciais somente nos cursos de graduação. Todavia, na 
Universidade Federal de Uberlândia nota-se que a comunidade 
acadêmica tem optado por estender esse tipo de reserva de 
vagas para os processos seletivos internos. Dessa forma, a 
condição social, racial e econômica dos estudantes passou a ser 
considerada como critério na seleção de bolsistas, por exemplo. 
Ampliando o potencial da política de cotas nos campi.

Outro ponto a ser destacado é a reativação da Centro de 
Memória da Cultura Negra Graça do Aché.21 Localizado no bairro 
Roosevelt, no município de Uberlândia/MG, trata-se de um 
espaço cultural vinculado à Extensão da Universidade Federal 
de Uberlândia (Proexc/UFU). O equipamento homenageia a 
ativista Maria da Graça Oliveira22 e tem como objetivo fomentar 
ações de fortalecimento da cultura negra. Todavia, devido a 
questões relacionadas a administração da universidade, o 
espaço esteve desativado por anos. Atualmente, o centro cultural 
é coordenado pela professora Ivete Batista da Silva Almeida, da 
coordenação de ensino do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 
da Universidade (NEAB/UFU).

21 PROEXC. Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Aché. 2020. 
Disponível em: http://www.proexc. ufu.br/unidades-organizacionais/
centro-de-memoria-da-cultura-negra-graca-do-ache. Acesso em: 28 set. 
2021.

22 Fundadora do Bloco Aché (1988) – grupo carnavalesco criado em 
celebração ao centenário da Abolição da Escravidão no Brasil. Tratava-se 
de um coletivo de cultura dedicado ao resgate da influência africana e da 
ancestralidade negra nos carnavais de Uberlândia/MG.
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NEAB E DIEPAFRO: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NO 
COMBATE AO RACISMO

E não só a Educação Básica, mas o Ensino Superior 
é também chamado a responder e implementar a 
Lei 10639/03 e suas diretrizes. Nesse processo, 
embora de forma irregular e com muitas resistências, 
podemos registrar mudanças, tais como a oferta de 
disciplinas optativas e obrigatórias; a construção de 
grupos de pesquisa; o fortalecimento dos Núcleos de 
Estudos Afro-Brasileiros (NEABs); a construção de 
áreas temáticas no interior da Associação Brasileira 
de Pesquisadores Negras e Negros (ABPN); o aumento 
das publicações acadêmicas que tematizam África e a 
realidade afro-brasileira; o crescimento da produção 
negra; o incremento das parcerias e cooperação Sul-
Sul, com destaque para as universidades africanas; 
os cursos de formação continuada de professores 
na perspectiva da Lei 10639/03; o fortalecimento 
acadêmico de estudantes negras e negros na graduação 
e pós-graduação e o maior protagonismo de intelectuais 
negras e negros, bem como a maior circulação da sua 
produção. (GOMES, 2020, p.8)

Dialogando com as palavras da pesquisadora Nilma 
Lino Gomes, referidas anteriormente, acerca da formação de 
professores temos que as linhas de investigação que tangem o 
contexto da formação de professores têm um caráter muito amplo 
na variedade de olhares, pressupostos teórico-metodológicos e 
objetivos. Alguns autores carregam uma vertente mais política, 
outros mais profissionais, outros mais pedagógicos, afetivos, 
dentre outras. A formação de professores no contexto dessa 
investigação propõe olhar de que modo é possível pensar em 
uma formação inicial e contínua que abarque as implicações de 
uma educação para as relações étnico-raciais? Se nos propomos 
a pensar em uma Educação para as relações étnico-raciais, 
torna-se necessário mudança de paradigmas no processo de 
formação de professores.



COTAS RACIAIS E A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA: PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS NO ENSINO SUPERIOR
FEDERAL DE UBERLÂNDIA: PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS NO ENSINO SUPERIOR

105Políticas de ações afirmativas e as Cotas para ingresso no ensino superior 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no período de 2017 a 2020: 

avanços e desafios

Percebemos que a grande maioria dos cursos de graduação, 
na medida em que não conseguem articular os conhecimentos 
teórico-práticos para o desvelamento das questões sócio-
econômico-políticas que permeiam o processo educativo e 
que repercutem, sobremaneira, na qualidade do trabalho do 
professor, fortifica-se o entendimento de que os professores 
não são portadores de saberes e habilidades consideradas 
básicas para o exercício do magistério. Reproduzem, portanto, 
no interior de nossas escolas, uma prática pedagógica dita 
ineficiente e precária, resultante da formação recebida, também 
está considerada ineficiente e precária, o que leva a creditar-se 
àquela e a esta a responsabilidade, entre outras, pelo baixíssimo 
aproveitamento da educação básica e pelo caráter excludente 
da escola.

 De acordo com Nóvoa (1995), historicamente, a docência 
passou por diversas fases. Tanto que, ao longo do tempo e do 
espaço, o professor assumiu diferentes lugares no imaginário 
social: ora figura de prestígio, ora figura secundária no campo 
da educação. Somente a partir de meados da década de 80, 
conforme considera Nóvoa (1995), começam a surgir na literatura 
pedagógica estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e 
os percursos profissionais, biografias e autobiografias docentes, 
ou o desenvolvimento pessoal dos professores.

 Nos anos 80 vimos emergir as reformas educacionais em 
vários países. Inclusive no Brasil, durante o período 1997-2002, 
o sistema educacional brasileiro foi marcado por profundas 
mudanças: a) Nova Lei de Diretrizes e Base (LDB) 9394/96; 
b) reformas políticas; c) Os Referenciais para a Formação de 
Professores – Movimento da pesquisa sobre a docência. 

 Foi se constituindo uma exigência visível de mudança na 
identidade profissional e nas formas de trabalho dos professores, 
sendo os professores os agentes diretos da transformação dos 
processos pedagógico-didáticos, curriculares, organizacionais, 
como afirma Libâneo (1994). O professor do século XXI deve 
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ser um profissional da educação que elabora com criatividade, 
conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade. Tal 
afirmação ganha força na fala de Estrela (2015, p. 215) na qual 
pontua que:

Neste início de século e de milênio, dominado pela 
globalização e pelo impacto do conhecimento científico 
e tecnológico em todas as dimensões da vida social, 
é natural que todos nós, enquanto formadores de 
professores, nos interroguemos sobre a formação que 
estamos a facultar aos futuros docentes para que 
eles possam dar resposta às exigências da escola do 
presente e sejam receptivos às perspectivas de futuro. 
É, portanto, chegado o momento das grandes revisões 
que nos levem a determinar o dever e haver do capital 
cultural legado pelo século findo no que se refere 
aos fundamentos científicos, técnicos e práticos da 
formação inicial dos professores.

 Podemos ainda acrescentar na citação anterior, do meu 
ponto de vista, a necessidade de se repensar, de igual modo, na 
formação continuada, visto que o período de formação inicial 
não dá conta do arcabouço cultural necessário para a prática 
docente.

Nessas perspectivas e considerando os avanços apontados 
por GOMES (2020) no início dessa sessão, buscamos 
levantar algumas ações de formação e de combate ao racismo 
protagonizadas pelo NEAB/UFU e mais recentemente pela 
Diretoria de Estudos e Pesquisas Afroraciais –DIEPAFRO da 
UFU.

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de 
Uberlândia (NEAB/UFU). O NEAB/UFU, criado em 2006, tem 
como foco o ensino, a pesquisa e a extensão na área dos estudos 
afro-brasileiros e das ações afirmativas em favor das populações 
afro-descendentes, bem como na área dos estudos da História 
Africana e Cultura Afro Brasileira. Realiza atividades nos três 
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pilares da universidade pública brasileira: ensino, pesquisa e 
extensão.

Na vertente do ensino, promoveu o I Curso de Formação 
Inicial em História e Cultura Afro Brasileira e Africana para 
Graduandos das Licenciaturas – Campus Uberlândia e 
Pontal (MEC/SECAD/FNDE – Edital UNIAFRO/2009) e atua 
no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) - Subárea “História e Cultura Afro Brasileira” (CAPES/
PROGRAD-UFU). Realizou o I Curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em História e Cultura Afro Brasileira e Africana (MEC/
SECAD/FNDE – Edital UNIAFRO/2008) e o Curso de Pós-
Graduação Latu Sensu em Política de Igualdade Racial no 
Ambiente Escolar - Modalidade Semi-presencial (MEC/SECADI/
FNDE – 2014), destacando-se na vertente da pesquisa.

Na vertente extensionista, promove ações no Programa 
de Formação Continuada com Docentes do Ensino Básico – 
Eixo “Gênero, Raça e Etnia” (PROEXT/Emenda Parlamentar), 
no  Programa de capacitação de professores da rede pública 
através do Projeto “A cor da cultura” (TV Futura/Fundação 
Roberto Marinho), no  Curso à distância “Educação para as 
Relações Étnico Raciais” (UAB – NEaD/PROEX/NEAB-UFU) e 
no  Curso de Aperfeiçoamento em Promoção da Igualdade Racial 
no Ambiente Escolar ((MEC/SECADI/FNDE – 2014).

O pertencimento à manifestação cultural da Capoeira (a 
capoeira como instrumento de promoção social) declarado pelo 
professor Guimes Rodrigues, na época, coordenador do NEAB/
UFU, foi um fator pessoal que motivou a criação, consolidação 
e efetivação do núcleo na universidade. Inicialmente a capoeira 
foi o instrumento utilizado para trazer oriundas das regiões 
chamadas periféricas da cidade de Uberlândia para dentro do 
espaço universitário, tendo como preocupação a questão dos 
lugares sociais do estudante negro na educação brasileira.

As vertentes da formação de professores e a produção de 
material didático também é uma constante na realidade local 
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do NEAB/UFU, sendo que os seus caminhos históricos foram 
sendo traçados a partir da formação continuada de professores 
por meio de editais de órgãos de fomento específicos para o 
trabalho com a temática, passando por projetos de formação 
inicial, especialização e cursos de aperfeiçoamento privilegiando 
a interdisciplinaridade.

O combate ao Racismo, à intolerância religiosa e ao 
preconceito são molas propulsoras das ações do NEAB/UFU, 
o qual tem sede na reitoria, explorando a meta de se ter como 
possibilidade a institucionalização do núcleo como uma unidade 
acadêmica.

Seu principal e atual projeto denomina-se A cor da 
cultura na Universidade de formação inicial para os alunos que 
ingressaram à Universidade Federal de Uberlândia por meio das 
cotas. No ano de 2021 o NEAB/UFU celebrou os seus 15 anos 
de existência e resistência contra o racismo e por um espaço 
universitário para todas e todos.

A DIEPAFRO, órgão administrativo ligado à reitoria da UFU 
foi criada em maio de 2020 em plena pandemia da COVID-19 
com os objetivos principais de monitorar os dados referentes 
às Ações Afirmativas voltadas para a população negra da UFU, 
buscando sempre o diálogo com as Pró-Reitorias e contribuir 
para uma educação antirracista e erradicação do racismo na 
UFU, com ações específicas da DIEPAFRO em todos os campi 
da instituição.

A DIEPAFRO conta com o NEAB em sua estrutura, bem 
como com a secretaria, Conselho deliberativo e Assembleia 
consultiva. Integra o grupo da referida diretoria pesquisadores 
na temática racial em diversas área do conhecimento (Química, 
Matemãtica, Ciências Contábeis, Pedagogia, Relações 
Internacionais, Economia, Ciências Sociais, História e Filosofia. 
Compreendendo discentes, docentes e técnicos administrativos.

Como forma de permanência para os estudantes de 
graduação cotistas PPI, a DIEPAFRO lança editais de bolsas de 
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pesquisa para esse público-alvo. Os projetos de pesquisa são 
cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e 
orientados por pesquisadores doutores da equipe. 

A DIEPAFRO e o NEAB continuam suas propostas de 
oferta de curso de formação em História e Cultura Africana e 
Afro-Brasileiro, tendo ocorrido de agosto a novembro de 2021 a 
última versão. O curso será oferecido todo ano privilegiando dos 
seus principais objetivos que é proporcionar a troca de saberes 
com epistemologias decoloniais, contribuindo para ressaltar 
os valores civilizatórios afro-brasileiros e contribuindo para 
minimizar e erradicar ações de racismo em nossa sociedade.

CONSIDERAÇÕES PARA NOVOS DIÁLOGOS...

Pode-se pensar que as ações citadas estejam descoladas 
do percurso das cotas raciais na Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). No entanto, os exemplos mencionados são 
reflexos de uma universidade que passou a conviver com a 
diversidade no seu cotidiano. A realidade dos integrantes de 
grupos marginalizados que passaram a ingressar em maior 
número nos cursos de graduação, demandou o desenvolvimento 
de espaços que, dentre suas funções, produzem pertencimento.

Evidentemente, não podemos afirmar que a ausência 
de estudantes cotistas teria impedido o estabelecimento de 
ações afirmativas nas seleções internas da universidade 
ou o funcionamento da Casa Graça do Aché ou mesmo a 
institucionalização do NEAB por meio da DIEPAFRO. Entretanto, 
diante da trajetória dos estudantes cotistas na universidade, não 
restam dúvidas do protagonismo desses sujeitos na aceleração 
dos projetos voltados à promoção da igualdade racial e no 
enfrentamento ao racismo.

A diversidade compelida pelo programa de ações 
afirmativas na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), tem 
trazido mudanças cujo os efeitos serão analisados ao longo dos 
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próximos anos. Todavia, no horizonte, torna-se mais concreto o 
prospecto de uma universidade inclusiva. A fixação do novembro 
como o Mês da Igualdade Racial no calendário da Divisão de 
Promoção de Igualdades e Apoio Educacional (Dipae)23, aponta 
para uma universidade que é diariamente confrontada pelas 
desigualdades e busca alternativas para se comprometer com 
ações que visam pôr fim a esta realidade. Contudo, sabemos que 
ainda existe um longo caminho a ser percorrido, o qual demanda 
mudanças estruturais e práticas efetivamente antirracistas.
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COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA (UFU): HISTÓRIA E TRAJETÓRIAS

Viviane Prado Buiatti
Vilma Aparecida de Souza

“A diferença, entendida como aquilo que, sendo 
desviante e instável, estranho e efêmero, não se 
submete à repetição, mas recoloca, a todo momento, 
o risco do caos, o perigo da queda, impedindo que o 
sujeito moderno se apazigue no refúgio eterno de uma 
prometida maioridade” (VEIGA-NETO, 2011, p. 108).

UM POUCO DE HISTÓRIA

 Ao analisarmos o processo de escolarização das pessoas 
com deficiência no ensino regular/comum averiguamos que se 
trata de uma temática atual. No Brasil, na década de 1970, as 
instituições de educação especial se se constituíam em oficinas, 
lugares de aprendizado de profissões e treinava-se a pessoa 
com deficiência para tarefas específicas e repetitivas (JANUZZI, 
2004). Em todo o período de 1970, a integração era princípio 
das políticas públicas para o atendimento à pessoa com 
deficiência, caracterizando-se pela inserção desta população na 
sociedade e, também, na escola regular, quando suas limitações 
eram avaliadas pelas instituições como passíveis de estar nessa 
modalidade de ensino. As deficiências consideradas leves 
ficavam nas classes especiais, em escolas comuns, e as graves 
nas escolas especiais. Outro princípio destacava-se nessa 
época, o da normalização, o qual estabelecia que as pessoas 
com deficiência tivessem uma vida com normais condições e 
que deveriam seguir o anúncio da igualdade.  

Segundo Bueno (2001), a integração é um modelo 
amplamente questionado, porque exige que os alunos estejam 
preparados para estar no ensino regular, culminando na 
culpabilização do aluno, ou seja, é ele que não está preparado 
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para frequentar o ensino da escola comum e cabe à escola 
atender àqueles que se mostrarem aptos a estar neste local. Disto 
resultou que a grande maioria ainda continuava segregada em 
escolas e classes especiais, por acreditarem que não possuíam 
condições de realizar atividades em comparação aos demais 
alunos das turmas regulares.

A Constituição de 1988 retrata o atendimento preferencial 
no ensino regular, o que não define a obrigatoriedade da presença 
dos alunos na escola regular. Na década de 1990, houve um 
fortalecimento do capitalismo e instituiu-se uma perspectiva 
de globalização, desterritorização do capital e um aumento 
das relações entre oferta e consumo. Os grupos até então 
segregados (entre eles, as pessoas com deficiência) precisavam 
adentrar nessa reestruturação, serem captados e tornarem-se 
consumidores. Nesse momento, as pessoas com deficiência foram 
deslocando-se das instituições, lugares considerados onerosos 
para o Estado e para a sociedade. Mudou-se a concepção de 
deficiência como doença para diferença humana que se inseria 
e se constituía num contexto histórico, social e cultural. 
 Essas pessoas deveriam se inserir na sociedade como agentes 
de produção e consumo (BUIATTI, 2013).

No final do século XX, passou-se de integração para 
inclusão, que se tornou a palavra de ordem nesse momento. 
Vários documentos legais no contexto mundial, a partir de 
1990, reforçavam a filosofia da educação inclusiva. Enquanto, 
na integração, não havia mudança na escola, a inclusão 
demarcava a necessidade de reformulação curricular, formação 
de professores, sistema de avaliação e novas formas de 
compreender o processo de ensino e aprendizagem. A proposta 
da inclusão caracteriza-se por uma escola para todos e que 
assim, conseguiria promover o acesso às necessidades de seus 
educandos e oferecesse o atendimento educacional especializado 
de preferência na escola regular (BUIATTI, 2013).
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A igualdade de oportunidades garante o acesso, mas não a 
permanência de todos1 na escola e, para que esta se concretize, 
é preciso “repensar e romper com o modelo educacional elitista 
de nossas escolas e de reconhecer a igualdade e aprender como 
ponto de partida e as diferenças no aprendizado como processo 
e ponto de chegada” (MANTOAN, PRIETO E ARANTES, 2006, p. 
18). O sistema de ensino terá que considerar as diferenças como 
constitutivas dos sujeitos, o que culmina em mudar paradigmas 
e romper com as bases em que se afirmou até o momento. 
Equidade é sim o alvo que queremos atingir, que diz respeito à 
justiça, reparação, o acesso e os instrumentos necessários para 
participação ativa de todos. 

POLÍTICAS PÚBLICAS E A INCLUSÃO EDUCACIONAL 

A partir de 1988, com a Constituição Federal, houve uma 
universalização da educação, gerando um alastramento da 
proposta de educação inclusiva. Nesse momento, iniciam-se as 
convenções internacionais com a participação do Brasil.

Documento importante surge, em 1994, a Declaração 
de Salamanca de Princípios, Política e Prática em Educação 
Especial, resultante de uma Conferência Mundial de Educação 
Especial, que agrupou delegados de 92 governos e 25 (ONGs). 
Foi realizada em Salamanca, na Espanha, no mês de junho de 
1994, patrocinada pela UNESCO e pelo governo da Espanha.

O texto descrito reassegura o direito à educação para todos 
já proclamado nos textos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948) e também na Conferência sobre Educação 
para Todos (1990). Reforça que todos devem estar incluídos nas 
escolas comuns, destacando: “independente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas etc”. 
(UNESCO, 1994, p.3).

1 Quando salientamos a expressão “todos” nos referimos a todos os sujeitos, 
independente de gênero, orientação sexual, etnia etc. 
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A Declaração de Salamanca compreende “uma escola que 
entenda a educação como fato social, político e cultural, em 
oposição a uma escola padronizada e reprodutora do status quo, 
na medida em que uns poucos são privilegiados, em detrimento 
da maioria”. (CARVALHO, 1997, p. 62).

Ainda na década de 1990, a Lei 9.394/96 foi outro um 
dos marcos para a educação brasileira e traz, em um capítulo 
específico, o capítulo V, três artigos (artigos 58, 59 e 60) para 
a educação especial. O artigo 59 retrata serviços de apoio 
especializados, professores com formação para trabalhar em 
quaisquer níveis de ensino, incluindo o nível superior para o 
atendimento daqueles que tiverem necessidade. 

 O Decreto nº 3.298/1998, define a educação especial como 
“a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino para educando com necessidades 
educacionais especiais, entre eles, o portador de deficiência” 
(BRASIL, 1999, seção II, s/p). Assim, mais uma vez, fica explícita 
nos documentos a indicação para o atendimento preferencial 
na rede regular às pessoas com deficiência, sendo a educação 
especial mencionada como modalidade de ensino, e enfatiza 
que deve atuar como complementar ao ensino regular.

 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência, 
ONU/2007 ratificada pelo Decreto Nº 6.949, é um documento 
extenso, com 21 artigos e utiliza a terminologia pessoas com 
deficiência, desse modo, acirra o discurso da inclusão, na qual 
não se negam as limitações, sejam elas física, sensorial ou 
intelectual. No artigo 1, define que as pessoas com deficiência 
são “aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena 
efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 
pessoas” (BRASIL, 2007, p. 15).  Silva (2009, p. 27) assinala que



COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA (UFU): HISTÓRIA E TRAJETÓRIAS
UBERLÂNDIA (UFU): HISTÓRIA E TRAJETÓRIAS

117Políticas de ações afirmativas e as Cotas para ingresso no ensino superior 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no período de 2017 a 2020: 

avanços e desafios

A fundamentação do discurso da escola inclusiva tem 
como base o respeito às diferenças, a democratização 
do ensino e a igualdade de oportunidade para todos. 
Essa perspectiva inclusiva defende a necessidade 
dessas pessoas com deficiências intelectual, sensorial 
e física conviverem com os demais colegas e vice-versa, 
visualizando esse procedimento com a possibilidade 
mais indicada de inserção social e escolar desses grupos 
historicamente segregados.

 A Lei nº.13.146 de 2015, denominada Lei Brasileira de 
Inclusão delibera que no ensino superior os/as candidatos/
as tenham seus direitos e acessibilidade respeitados no 
momento das provas seletivas e, determina também, o acesso 
e permanência no seu processo de escolarização, sendo de 
responsabilidade das instituições o acompanhamento destas 
pessoas para promoção de sua inclusão escolar. 

Como ocorre então, o acompanhamento e atendimento 
desta população no ensino superior? Nesta modalidade temos 
os núcleos de acessibilidade que foram construídos a partir 
do programa incluir2. Na Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) tem-se a Divisão de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Atendimento em Educação Especial (DEPAE) criada em 2004, 
como Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento 
em Educação Especial (CEPAE), e institucionalizada em 2020. 
Esta divisão tem como objetivo a inclusão dos estudantes com 
deficiência no âmbito da UFU, promovendo acessibilidade no 
apoio a recursos e instrumentos necessários para o processo 
de escolarização, fornece também cursos de formação para 
professores, atendimento de cada caso, assessoria, acessibilidade 
comunicacional (como a libras e intérpretes)3 .

2 Desde 2005, o programa lança editais pelo Ministério da Educação com a 
finalidade de apoiar projetos de criação ou reestruturação desses núcleos 
nas Ifes. Para maiores informações, acessem: http://portal.mec.gov.br/
programa-incluir

3 Maiores informações, acesse: http://www.prograd.ufu.br/unidades-
organizacionais/divisao-de-ensino-pesquisa-extensao-e-atendimento-
em-educacao-especial
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Nesta perspectiva, os núcleos de acessibilidade referem-
se ao atendimento educacional especializado que está alocado 
no ensino regular que tem como finalidade acompanhar os 
estudantes e docentes no processo de escolarização no ensino 
superior. Entendemos que acessibilidade envolve diferentes 
níveis, de acordo com Buiatti (2013) 1) física- acesso a todos os 
espaços, seja nos espaços urbanos, no local de trabalho ou na 
escola; 2) comunicação- adequação nas sinalizações e todos os 
instrumentos que viabilizam a comunicação; 3) metodologias 
- adoção de novas concepções de ensino, substitutivas às 
tradicionais; 4) instrumentos - uso de ajudas técnicas como 
materiais adaptados (canetas, lupas, livros, computadores, etc); 
5) legislação - são as políticas públicas para a inclusão (leis, 
decretos, portarias e  normativas) e 6) atitudinal - diz respeito 
a nossa atitude em relação ao outro, o quanto acreditamos 
na capacidade deste “outro” (pode se referir a discriminações, 
estigmas e preconceitos).

Na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 
retrata no item 5 do artigo 24:

Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com 
deficiência possam ter acesso ao ensino superior em 
geral, treinamento profissional de acordo com sua 
vocação, educação para adultos e formação continuada, 
sem discriminação e em igualdade de condições. Para 
tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de 
adaptações razoáveis para pessoas com deficiência 
(2010, p. 35).

Sabemos que o número de estudantes com deficiência no 
ensino superior teve aumento expressivo a partir da legislação 
referente a Cotas, Lei 13.409/2016 que alterou a Lei nº 12.711, 
de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas 
para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio 
e superior das instituições federais de ensino. 
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No próximo tópico discorreremos sobre essa ação 
afirmativa4 no contexto da UFU.

COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

 No ano de 2018/1 a UFU realizou o primeiro processo 
seletivo para a avaliação das condições das pessoas com 
deficiência, candidatos (as) do SISU. Neste processo, a PROGRAD 
convidou docentes, técnicos e médicos da Universidade em 
parceria com a DEPAE para pensar como seria esta avaliação e 
elegeu uma docente5, estudiosa da temática, para presidir esta 
comissão.  Neste primeiro processo, os candidatos (as) levaram 
presencialmente sua documentação composta por: exames 
médicos, laudos, cópia de identificação e autodeclaração da sua 
condição de pessoa com deficiência. 

 A Comissão composta por membros da DEPAE 
(coordenadora e técnicas) docentes qualificados e pesquisadores 
na área se reuniu para avaliar a documentação. Após a avaliação 
dos documentos, a presidenta da comissão organizou as bancas 
para entrevistas presenciais. Estas aconteceram na PROGRAD 
e no Hospital de Clínicas da UFU. Os candidatos (as) eram 
entrevistados e para cada caso era construído instrumentos de 
avaliação. De acordo com a legislação, a avaliação não é somente 
médica, biológica, mas sim, buscam-se analisar as barreiras 
enfrentadas pelos sujeitos ao longo da vida, questões sobre 
acesso a transporte, qualidade de escolarização (instrumentos 
pedagógicos, acessibilidade nas escolas que frequentou), lazer, 

4 Ações afirmativas são políticas sociais de combate a discriminações 
étnicas, raciais, religiosas, de gênero, entre outros, para promover a 
participação de minorias no processo político, no acesso à educação, 
saúde, emprego e  bens materiais. A lei de Cotas busca uma reparação a 
estes grupos que foram/ e ainda são excluídos do sistema educacional de 
ensino, em particular, do ensino superior. 

5 A docente é uma das autoras deste artigo, Profª. Drª. Vilma Aparecida de 
Souza.
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acesso a saúde, bem estar, condições emocionais e sociais. Sendo 
assim, a comissão é composta por uma equipe multiprofissional 
(médicos especialistas, docentes da psicologia, pedagogia, letras 
etc).  

No ano de 2018 uma docente6 que já fazia parte desta 
Comissão foi convidada para o cargo de Assessora de Cotas 
para auxiliar todas as Comissões de Cotas (PCD, PPI e de 
Renda) na organização do trabalho junto a PROGRAD. Neste 
ano o técnico de informática da PROGRAD inclui o PCD para 
que as documentações pudessem ser colocadas on line pelos 
candidatos (as). Toda comissão se reuniu várias vezes para 
discutir como seria esse formulário, o edital orientador para o 
preenchimento do mesmo. Um vasto estudo sobre a legislação 
e o funcionamento das outras universidades foi realizado para 
que o formulário fosse construído. 

Neste, tem-se espaço para postagem de laudos médicos 
e psicopedagógicos (de acordo com os modelos organizados 
pela comissão e disponibilizados no edital) exames médicos, 
vídeo com a autodeclaração, questões relativas ao histórico das 
pessoas e suas condições de deficiência, assim como perguntas 
a respeito da necessidade de instrumentos para acessibilidade. 
Isto é, com o preenchimento deste formulário, toda a comissão 
pode ter acesso ao histórico da vida deste candidato (a) que 
envolvem questões: médica, escolar e social. E o CEPAE (como 
intitulava na época) também já pode conhecer cada pessoas 
e quais serão os recursos que precisarão oferecer para a sua 
escolarização no caso da homologação. 

A plataforma com o formulário preenchido é acessada 
pela presidenta da comissão num primeiro momento para 
que os casos sejam encaminhados aos membros da comissão 
dependendo de cada singularidade, por exemplo, caso de 
deficiência visual é conduzido para médica oftalmologista, de 

6 A docente é uma das autoras deste artigo, Profª. Drª. Viviane Prado 
Buiatti.
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deficiência auditiva para médico otorrinolaringologista, entre 
outros. E somente após esta primeira análise a presidenta 
conduz os encaminhamentos. Nos casos de dúvidas qualquer 
membro da equipe pode solicitar a entrevista presencial para 
maiores esclarecimentos. Neste tempo, a comissão entendeu 
que as pessoas autodeclaradas com deficiência intelectual e 
transtorno do espectro autista seriam um grupo que na maioria 
das vezes, precisaria do contato presencial para realização 
de uma avaliação mais minuciosa a fim de compreender toda 
história de vida destas pessoas.

No ano de 2018 a PROGRAD também publicou uma portaria 
elegendo a comissão de acompanhamento dos estudantes com 
deficiência na UFU que juntamente com o CEPAE realizava 
este trabalho com o objetivo de atuar na permanência destes 
discentes. Neste mesmo ano, as duas comissões juntamente 
com o setor jurídico da PROGRAD se reuniram por várias 
vezes para construir a Resolução que norteasse o trabalho das 
duas comissões (RESOLUÇÃO Nº 5/2019, DO CONSELHO DE 
GRADUAÇÃO/UFU)7. A mesma foi aprovada pelo conselho no 
início de 2019. 

A aprovação desta política foi um grande ganho para a 
UFU e para a efetivação da cota de PCD como ação afirmativa 
na instituição.  O documento delineia o público desta cota 
descrevendo-os, apresenta a legislação vigente, retrata sobre o 
processo de Averiguação de Ingresso da Pessoa Com Deficiência 
(PCD), bem como da Comissão de Acompanhamento da Pessoa 
Com Deficiência. Dispõe sobre a composição de cada comissão, 
suas atribuições e os critérios de avaliação candidatos (as).

Em relação à composição da comissão de avaliação, tem-se 
no art. 7º da resolução: “§ 1º A omissão poderá indicar/constituir 
quantas equipes multiprofissionais forem necessárias para a 
realização do processo de seleção de candidatos (as) às vagas 

7 Para acessar a resolução na íntegra: http://www.reitoria.ufu.br/
Resolucoes/resolucaoCONGRAD-2019-5.pdf
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destinadas às Pessoas Com Deficiência (PCD)”. (RESOLUÇÃO 
Nº 5/2019, p. 2). Ou seja, essa comissão tem um quantitativo 
de profissionais como membros que serão convocados para 
participar de bancas específicas em conformidade com cada 
caso, respeitando a especialidade dos profissionais da equipe. 

Na Comissão de acompanhamento esta resolução retrata 
dentre outras, algumas atribuições, 

III - o acompanhamento da vida acadêmica dos(as) 
acadêmicos(as) PCD, inclusive no que concerne 
à indicação de medidas, adaptações e recursos 
necessários ao desenvolvimento e progressão dos(as) 
acadêmicos(as) PCD da UFU; 
IV - a elaboração e sugestão de políticas e projetos que 
visem assegurar a inclusão, permanência e conclusão 
de curso por alunos(as) PCD, colaborando, nestes 
termos, com o trabalho desenvolvido pelo CEPAE; 
(RESOLUÇÃO Nº 5/2019, p. 6).
 

Neste sentido, com a aprovação desta legislação, a UFU 
adquiriu maior autonomia para dar continuidade ao trabalho 
e aprimorar suas ações.  Vários momentos de formação 
continuada, discussão de casos foram realizados para consolidar 
a atuação destas comissões no sentido de promover a inclusão 
deste público no ensino superior.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA- DE 2018 A 
2021: DADOS QUANTITATIVOS E REFLEXÕES

 Neste tópico discorremos sobre os dados numéricos de 
entrada de pessoas com deficiência nos processos seletivos de 
graduação no ensino superior desde a implementação desta 
Cota. Na tabela abaixo visualizaremos este quantitativo por ano 
na Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
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Tabela 1: Dados quantitativos 2018 a 20208

Ano Inscritos PCD Homologados Não homologados

2018/SISU 108 63 45

2018/
Vestibular

21 14 7

2019/SISU 89 69 20

2019/
Vestibular

15 13 2

2020/ SISU 93 84 9

2020/
Vestibular

17 16 1

2021/SISU 72 62 10

 
Como podemos verificar na tabela acima, as inscrições do 

SISU9 são em maior quantidade porque abarcam os estudantes 
de todo o Brasil, já no caso do vestibular é um processo 
interno da UFU e os inscritos estão alocados muitas vezes na 
cidade de Uberlândia e localidades próximas. Mesmo assim, se 
comparamos aos dados de outras Cotas como, por exemplo, a 
de etnia (Cotas para Pretos, Pardos e Indígenas) ou de baixa 
renda, constataremos que esta modalidade é a que possui um 
quantitativo bem menor de inscrições. De acordo com os dados 
da pró-reitoria de graduação, PCD representa em torno de 5% 
dos inscritos de outras modalidades.

 De acordo com os dados do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisa do ensino Superior (INEP), na modalidade 
de PCD, em 2009 haviam 20.530 matriculados e, em 2019, 

8 Homologados diz respeito àqueles que foram aprovados pela avaliação da 
Comissão.

 Não homologados, os que não foram aprovados mediante critérios 
explicitados pelo Edital.

 Ainda não temos os dados referentes ao processo Vestibular 2021.
9 O SISU diz respeito ao Sistema de Seleção Unificada, informatizado do 

Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior 
oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Os candidatos com melhor classificação são 
selecionados, de acordo com suas notas no exame. Maiores informações 
acessem ao site: https://sisu.mec.gov.br/#/
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48.520. O aumento é significativo pode ter relação direta com a 
implementação das Cotas (COSTA E NAVES, 2020). 

 Na UFU tem-se o seguinte cenário: das vagas ofertadas 
para Cotas de PCD de estudantes de escola pública, somente 
13% são preenchidas, as vagas remanescentes são redistribuídas 
para demais cotas (PPI e Renda) e acrescido a isso, nos anos 
de 2019 e 2020 houve aproximadamente 1.000 candidatos 
que se autodeclararam com deficiência e se inscreveram na 
ampla concorrência e, portanto, representaria uma demanda 
represada de PCD de escola privada.

 Os dados demonstram que, os estudantes com 
deficiência não têm alcançado o ensino superior e, muito advém 
de escolas particulares e, portanto, não possuem o direito de 
concorrer a vagas de Cotas nas instituições públicas, já que a 
legislação contempla somente vagas para aqueles que cursaram 
integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

 Desta forma, podemos inferir que a escolarização das 
pessoas com deficiência é uma problemática que envolve todos os 
níveis de ensino, sejam educação infantil, fundamental e ensino 
médio. Já que pouco tem alcançado o ensino superior. Ao longo da 
história como vimos nos tópicos anteriores, estas pessoas foram e 
muitas vezes ainda tem sido considerada incapazes, não eficientes 
e não aptas.  A terminologia “deficiente” denota no seu prefixo 
“de” a negação da eficiência todos estes significados permeados de 
exclusão, discriminação e preconceito construído socialmente.

 A UFU tem realizado o processo de avaliação considerando 
o conceito de deficiência, de acordo com a legislação vigente 
(LBI, 2015) que considera as barreiras e impedimentos que a 
pessoa enfrentou ao longo da sua trajetória pessoal e acadêmica 
e, percebe-se que os impedimentos são de todos os níveis, sejam 
pedagógicos, atitudinais ou físicos. E por este motivo a Comissão 
de avaliação é composta por uma equipe multiprofissional, 
pois a averiguação não é somente médica, envolve questões 
educacionais, psicológicas e assistenciais. 
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Os candidatos não homologados dizem respeito a casos que 
não tiveram sua deficiência comprovada por documentação e/
ou no processo de entrevista não se enquadraram de acordo com 
as normas legais. A seguir um gráfico para melhor visualização 
de percentual de homologados e não homologados no período 
de 2018 a 2021. 

Gráfico 1: Homologados e Não homologados PCD (2018 a 2021)

No ano de 2018 tivemos maior quantidade de inscrições 
e maior número de não homologados. Analisamos que neste 
primeiro processo, a população teve algumas dificuldades 
em relação à inscrição e o entendimento sobre quem teria o 
direito pela Cota. As negações foram decaindo no decorrer 
dos processos. A assessoria de Cotas da Prograd10 iniciou o 
trabalho de orientação a estudantes, candidatos e comunidade 

10 O cargo de Assessoria foi instituído pela Prograd no ano de 2018. E teve, 
dentre outras funções, a orientação a população, candidatos e criação 
do site de cotas para realização desta comunicação. Endereço do site: 
http://www.prograd.ufu.br/servicos/cotas
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em conjunto com a Depae no final e 2018.  Em 2021 tem-se 
somente um processo destacado no gráfico, o SISU por este 
fator apresenta menos quantitativo, enquanto que os anteriores 
somam-se Vestibular e SISU. 

Compreendemos que este processo educativo é fundamental 
para que as intuições educacionais saibam que as pessoas com 
deficiência possuem direitos e acesso ao ensino superior. Em 
muitos momentos de conversas com educadores do ensino 
médio, averiguamos que estes desconheciam sobre a legislação 
de Cotas e, assim como, os próprios estudantes e familiares. É 
como se não pudessem e não tivessem entrada.

As Comissões da UFU tanto de Validação de entrada nos 
processos seletivos quanto de acompanhamento têm realizado 
este trabalho junto a outras Universidades no sentido de 
aprimorar as avaliações bem como promover a permanência e 
também divulgar o ensino superior para estas pessoas.

Sabe-se que esta ação afirmativa pretende democratizar o 
espaço da universidade e esta depende do acesso, em todos os 
níveis de ensino para que possamos diminuir as desigualdades 
a grupos minoritários, bem como as vulnerabilidades sociais. 
A construção de uma sociedade inclusiva é um constante 
movimento de luta que deve ser promovido e debatido no espaço 
das instituições de ensino superior, sejam por meio de ensino, 
pesquisa ou extensão. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, a UFU construiu um trabalho pautado 
na legislação, nos estudos e pesquisas de profissionais da 
área no sentido de afirmar que a diferença humana se refere a 
uma condição das pessoas, que é singular e não se ajusta na 
concepção de doença, mas sim, das condições de acesso e de 
interação com o meio. 
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 O indivíduo se constrói na sua interação com o meio, com 
as relações sociais. De acordo com Vigostki (1997) “la educación 
social vencerá a la defectividad”. O autor trabalha em suas 
pesquisas com a questão da deficiência e retrata que a visão 
biologizante que se concentra nas limitações físicas, sensoriais 
e/ou cognitivas pouco contribuem para o desenvolvimento e 
aprendizagem destas pessoas.  Ressalta que a falta de respostas 
sociais é que se configura nas maiores dificuldades. Ou seja, 
não é a cegueira em si ou a surdez do indivíduo que trazem 
prejuízos, mas a negligência da sociedade em romper barreiras 
e proporcionar recursos para acessibilidade. 

 Para promover a acessibilidade não basta pequenos 
ajustes, recorte ou adaptações, é necessário construção e 
projetos diferenciados, flexibilização curricular, estudo de cada 
caso, interlocução com profissionais da comunidade (saúde, 
meio ambiente, educação, etc). E para isso, é fundamental a 
organização de núcleos de acessibilidade no ensino superior, 
comissões para acompanhamento e formação continuada do 
docente para trabalhar com a diversidade. 

 Sem mediação e acessibilidade, não há inclusão!  Somos 
educadores, mediadores do processo de desenvolvimento e 
aprendizagem e, nesse sentido, é urgente entender que não há 
padronização, pessoas são singulares e o aprender ocorre no 
heterogêneo.
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DIFERENÇA – eterno dilema da humanidade: assumir a 
diferença e dela construir formas de existências na sociedade 
e/ou abandoná-la em busca de uma igualdade como direito. 
Em certos momentos e/ou circunstâncias da vida social 
assumir a diferença torna-se uma bandeira de luta política, 
econômica e cultural, em outros, porém, a igualdade assume o 
protagonismo. Então, como pensar essa questão, considerando 
o seu antagonismo linguístico ou a sua complementaridade 
enquanto conjuntura expressa na política pública de Educação? 

As diferenças estão cravejadas na forma física/biológica do 
ser humano, bem como, no contexto social, cultural, político e 
econômico. São naturais e podem ser experimentadas, portanto, 
por cada um. O problema, no entanto, começa a surgir quando 
no movimento da vida em sociedade, alguns começam a possuir 
privilégios em diferentes modalidades em um mesmo contexto. 
Surge então, discursos para justificar e estabelecer elementos 
de verdade a este fato, que torna-se um acontecimento. 

Na história da humanidade esse conflito sempre esteve 
presente e os discursos de cada época e lugar assumiram o 
papel de legitimar esse fenômeno na vida das pessoas. Assim, o 
privilégio de alguns grupos sobre os demais assume uma marca 
que inferioriza as diferenças, pois os membros desse grupo 
social buscam agregar/auto imprimir informações biotípicas 
e culturais similares àquelas valorizadas e reconhecidas pelos 
grupos considerados privilegiados naquele dado contexto.

Assumir as diferenças torna-se uma questão complexa e 
destinada a quem tem coragem de enfrentar essas construções 
históricas, política, social, cultural e sobretudo econômica. O 
desejo por agregar as condições de possibilidades de existências 
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saudáveis e de bem estar coletivo é legítimo.  As diferenças 
são marcas naturais que existem na vida das pessoas, porém, 
não podem ser tomadas para agregar valores negativos e 
depreciações de ninguém. Assim, o preconceito e a discriminação 
não estão condizentes com essa forma de promoção/produção 
de existências humanas. Destarte, esse não foi o caminho 
escolhido e trilhado pela humanidade. Foram escolhidos e 
projetados modelos padronizados de cor de pele, fenótipo físico, 
intelectual e afetivo, em conformidade com esse discurso, 
aqueles que não se enquadravam nos padrões definidos foram 
sendo marginalizados, lançados a própria sorte. 

Ocorre que, com algumas alterações nesta forma de 
compreensão da realidade, tornou-se possível reconhecer a 
existência de muitos fatores que impediram o acesso de grupos, 
tomados como minorias, aos bens sociais e culturais produzidos 
pela humanidade.  O avanço do capital econômico esbarra 
justamente nas diversas facetas desta realidade, atualmente, 
ano 2021, até para fazer parte do exército de reserva do sistema 
capitalista para o mercado de trabalho, necessita-se de agregar 
valores e conhecimentos que extrapolem o valor agregado de 
habilidades acumuladas com pequeno grau de escolarização 
e/ou mesmo ausência deste. Essa situação se agravou 
cumulativamente pelo tempo histórico.  

A correção dessa desvantagem foi lema de lutas de 
muitos grupos organizados que defendem essas minorias 
étnicas, linguísticas e pessoas com deficiência, dentre outros, 
conseguindo o direito para a implementação de políticas de ação 
afirmativas, que juntas promoveram/ão, dentro de um período 
predefinido, correções no fluxo econômico e cultural de parcelas 
dessas minorias sociais. 

Assim, destaca-se que a Convenção sobre a Eliminação 
de todas as formas de Discriminação Racial prevê, no artigo 
1º, parágrafo 4º, a possibilidade de “discriminação positiva” 
(a chamada “ação afirmativa”), mediante a adoção de medidas 
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especiais de proteção ou incentivo a grupos ou indivíduos, com 
vistas a promover sua ascensão na sociedade até um nível de 
equiparação com os demais. As ações afirmativas objetivam 
acelerar o processo de igualdade, com o alcance da igualdade 
substantiva por parte de grupos socialmente vulneráveis, como 
as minorias étnicas e raciais, entre outros grupos.

A escolarização continua sendo um mecanismo para 
ampliar as chances de ingresso no mercado produtivo. Portanto, 
quando as famílias de baixo poder econômico tem acesso à 
escola, geram um movimento em cascata de mudanças nas 
suas condições econômicas e culturais, fazendo inclusive 
que o Estado se desonere com programas sociais de apoio à 
subsistência familiar.

Uma das características que marcam a sociedade moderna 
é o fato de ela ser escolarizada, sendo que a escola precisa ser 
livre e o acesso ser igual para todos, ou seja, a rigor, o tratamento 
dado pela escola necessita ser paritário para o conjunto 
dos cidadãos. Cabe ressaltar que o “princípio da igualdade 
individual, proclamado como princípio fundamental da forma 
social democrática, não se baseia na igualdade psicológica 
dos indivíduos, mas em igualdade política, graças à qual lhes 
devem ser dadas oportunidades iguais de desenvolvimento e 
de participação social” (TEIXEIRA, 2009, p. 29). Desse modo 
pensar os processos da escolarização brasileira, especialmente 
quanto ao Ensino Superior, consiste em tarefa complexa, que 
remete a aspectos políticos, sociológicos, econômicos e culturais 
que abrangem a realidade.

Fartamente difundido nos últimos anos, o tema da 
inclusão escolar suscita diferentes vieses de análise, dentre 
eles, o das condições de inclusão educacional na Educação 
Superior do país, considerando o abismo existente entre o 
discurso presente nas políticas educacionais e a realidade 
da Educação Superior vivenciada nas instituições. As 
universidades não escolheram voluntariamente ser ou 
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tornar-se inclusivas, tendo em vista que “[...] inclusão como 
imperativo implica, pelo seu caráter de abrangência e de 
imposição a todos, que ninguém possa deixar de cumpri-
la, que nenhuma instituição ou órgão público possa dela 
declinar” (LOPES; RECH, 2013, p. 212). 

Nesse contexto, insere-se a discussão relacionada 
à educação superior sendo crescente a demanda pela 
democratização do acesso a essa modalidade de ensino. 
Para garantir a materialização de tal direito, as políticas 
públicas afirmativas para o ensino superior assumem papel 
imprescindível, uma vez que visam reconhecer e corrigir 
situações de direitos negados socialmente ao longo da história, 
garantindo a presença de minorias excluídas em espaços de 
onde são usualmente apartadas. 

Ressaltamos que as ações afirmativas para o ensino 
superior surgem como estratégias de inclusão induzidas 
pela sociedade civil e, posteriormente, foram constituídas em 
política de Estado por meio de legislação federal, incluindo 
todas as instituições de ensino federal, com um modelo único 
de ingresso. Assim, a Lei n° 12.711/201 alterada pela Lei 
13.409/2016 que dispõe sobre a reserva de vagas para pretos, 
pardos e indígenas e de pessoas com deficiência “surgiu como 
resposta a uma longa luta do Movimento Negro Unificado, 
no sentido de demandar a adoção de ação afirmativa étnico-
racial para ingresso no ensino superior” (CROSARA, 2017, 
p.14).

Desse modo, a proposta deste estudo é verificar como a 
Universidade Federal de Uberlândia encaminha suas ações 
para promoção de políticas públicas afirmativas de inclusão e 
de promoção da igualdade étnico-racial após a sua adesão ao 
sistema de cotas, ocorrido em novembro de 2012 e implementado 
partir do ano letivo de 2013, em especial as cotas reservadas 
para ingresso de pessoas com deficiência. 



Políticas de ações afirmativas e as Cotas para ingresso no ensino superior 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no período de 2017 a 2020: 

avanços e desafios

134

Lázara Cristina da Silva, Márcia Guimarães de Freitas
 

1. A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

A Universidade Federal de Uberlândia é uma das principais 
instituições de ensino público do Brasil e uma das melhores de 
Mina Gerais, segundo Ranking Universitário da Folha – RUF 
de 2019 (BASIL/UFU, 2021, p. 2). Para compreender o porquê 
de ser assim considerada, destacamos breve histórico de seu 
surgimento e sua estrutura básica. 

A UFU foi criada na década de 1950, em Uberlândia, 
cidade localizada no Triângulo Mineiro, que se destacava das 
demais cidades da região, fato esse propício para implementação 
do ensino superior e, consequente, formação de mão de obra 
qualificada, importante elemento para viabilizar o projeto 
de industrialização (1967). Fundada em 1969 como uma 
instituição municipal e federalizada em 1978, a Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), conforme dados fornecidos, no 
ano de 2020, pelo Guia Acadêmico UFU (UFU, 2020), é hoje 
constituída por mais de 33 mil pessoas. Desse número, 28.196 
são alunos matriculados nos diferentes cursos de graduação, 
pós-graduação, ensino fundamental, educação profissional e 
ensino de línguas estrangeiras; 1.898 são professores; e 3.302 
são funcionários técnico-administrativos, incluindo a UFU 
e as Fundações de Apoio. Todo esse contingente de alunos, 
professores e servidores administrativos estão lotados nos sete 
campi: Campus Educação Física, Campus Glória,

Campus Santa Mônica e Campus Umuarama, instalados 
em Uberlândia; Campus do Pontal, na cidade de Ituiutaba; 
Campus Monte Carmelo, na cidade de Monte Carmelo; e

Campus Santa Mônica e Campus Umuarama, instalados 
em Uberlândia; Campus do Pontal, na cidade de Ituiutaba; 
Campus Monte Carmelo, na cidade de Monte Carmelo; e

Campus Patos de Minas, na cidade de Patos de Minas. 
A universidade conta com três unidades administrativas, 
nos seguintes locais: no Campus Santa Mônica, na Avenida 
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Engenheiro Diniz e na Rua Duque de Caxias. A Instituição 
conta, ainda, com duas Unidades Especiais de Ensino: a Escola 
de Educação Básica (Eseba) e a Escola Técnica

de Saúde (Estes), responsáveis pela educação básica e pela 
educação profissional, respectivamente.

A estrutura administrativa e acadêmica da UFU é composta 
pelo Conselho de Integração Universidade-Sociedade1, pelos 
órgãos da administração superior e pelas unidades acadêmicas. 
A administração superior da UFU é composta por 05 (cinco) 
órgãos colegiados: o Conselho Universitário (Consun), o 
Conselho Diretor (Condir), o Conselho de Graduação (Congrad), 
o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação (Conpep) e o Conselho 
de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (Consex); e pela 
Reitoria. 

Desses cinco órgãos colegiados, o Conselho Universitário 
é o órgão máximo de função normativa, deliberativa e de 
planejamento, sendo responsável por traçar a política 
universitária que orienta a UFU em todas as suas ações. Ainda 
sobre esse conselho, de acordo com o Art. 14 do Regimento Geral 
da UFU, o Consun será composto por: Reitor (como Presidente), 
Vice-reitor, representantes das Unidades Acadêmicas, 
Diretores das Unidades Acadêmicas, representantes técnico-
administrativos, representantes discentes e três representantes 
do Conselho de Integração Universidade-Sociedade.

Nos quatro campi de Uberlândia são oferecidos 82 cursos 
de graduação, 42 de mestrado acadêmico, sete de mestrado 
profissional e 22 de doutorado. No campus de Ituiutaba são 
oferecidos 11 cursos de graduação e um de mestrado. No 
campus de Monte

1 “É um órgão consultivo da administração superior e se constitui em 
espaço privilegiado de interlocução com os vários setores da sociedade. 
É nele que a UFU, formalmente, dá a conhecer seu plano de gestão, suas 
políticas, suas estratégias de gestão, seus projetos e programas, além de 
discutir o projeto didático, científico cultural e tecnológico da Instituição” 
(GUIA ACADÊMICO, 2014, p. 18).  
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Carmelo, cinco cursos de graduação e um de mestrado; e 
no de Patos de Minas, três cursos

de graduação e um de mestrado. No total desses campi, 
a UFU possui 30 unidades acadêmicas, ou seja, institutos ou 
faculdades, sendo estes órgãos básicos da UFU, “com

organização, estrutura e meios necessários para a 
realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão”; e que 
“congregam os alunos, os funcionários e os docentes por área

de conhecimento e atividades profissionais afins” (BRASIL/
UFU, 2020).

Conforme dados do Sistema de Gestão (SG) UFU, relativos 
ao primeiro semestre

de 2020, existem 12.360 estudantes matriculados no 
Campus Santa Mônica. No Campus

Umuarama, são 4.818 estudantes; no Campus Educação 
Física, são 741; no Campus Glória, 156; no Campus Pontal, 
2.114; no Campus Monte Carmelo, 952; e no Campus Patos de 
Minas, 432. Com relação aos estudantes com deficiência, temos 
os seguintes números: Campus Santa Mônica, 225; Campus 
Umuarama, 75; Campus Educação Física,

11; Campus Glória, 38; Campus Pontal, 27; Campus Monte 
Carmelo, 11; Campus Patos

de Minas, 7. 
Quanto aos estudantes com deficiência matriculados na 

UFU, considerando todos
os campi, e identificando por tipo de deficiência, temos 

os seguintes números: estudantes com Deficiência Auditiva 
(bilateral, parcial e total), 89; Deficiência Física (Membros 
com Def. Congênita ou Adquirida, Amputação, Hemiparesia, 
Monoparesia, Paralisia Cerebral, Paresia, Tetraplegia), 150; 
Deficiência Intelectual, 14; Deficiência Mental, 2; Deficiência 
Múltipla, 25; Deficiência Visual (baixa visão e cegueira), 97 
estudantes. 
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Vemos que o Campus Santa Mônica, em comparação 
com os demais campi da UFU, é onde existe uma quantidade 
significativamente maior de alunos em geral, bem como de 
alunos com deficiência. 

 Especificamente em relação à inclusão na UFU, Freitas 
(2016) em dissertação de mestrado intitulada  “Inclusão 
Educacional e o Plano Institucional e Desenvolvimento e 
Expansão (Pide) da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU): interfaces de um processo político e educacional”  buscou 
identificar quais os conceitos de inclusão são fomentados nos 
Planos Institucionais de Desenvolvimento e Expansão (PIDEs) 
UFU - período de 2008 a 2015, constatando que, na UFU, o 
imperativo inclusivo se verifica nos documentos (PIDEs) de 
duas maneiras: através da inclusão social e da acessibilidade 
como política de inserção e permanência dos estudantes. Ainda, 
conforme Freitas (2016) a maior incidência da palavra inclusão 
apareceu como proposta de inclusão social, estando presente 
na missão da UFU e em seus objetivos, conforme se verifica no 
trecho abaixo: 

Missão – formar profissionais qualificados, produzir 
conhecimento e disseminar a ciência, a tecnologia e 
inovação, a cultura e a arte na sociedade, por intermédio 
do ensino público e gratuito, da pesquisa e da extensão, 
visando à melhoria da qualidade de vida, à difusão de 
valores éticos e democráticos, à inclusão social2 e o 
desenvolvimento sustentável. 
[...] a política de assistência estudantil é um conjunto 
de princípios e diretrizes que norteiam a implantação 
de ações para garantir o acesso, a permanência e 
a conclusão de curso dos estudantes da UFU, na 
perspectiva de inclusão social, formação ampliada, 
produção de conhecimentos, melhoria do desempenho 
[...] (BRASIL/UFU, 2015, p.1)

2  Grifo nosso
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A versão do PIDE UFU 2016-2021 enfatiza esse 
posicionamento sendo que a Pró-reitoria de Assistência 
Estudantil (Proae) para contribuir com o acesso, a permanência 
e a conclusão de curso da comunidade estudantil por meio da 
implementação da Política de Assistência Estudantil “voltada 
para inclusão social, produção de conhecimentos, formação 
ampliada, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade 
de vida, garantindo o direito à educação aos discentes” (BRASIL/
UFU, 2017, p. 36,) 

A Política de Assistência Estudantil foi estabelecida pela 
RESOLUÇÃO Nº15/2009 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO e, 
em seu artigo 1º, define essa política como um “conjunto de 
princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações 
para garantir o acesso, a permanência na UFU, na perspectiva 
de inclusão social [...]formação ampliada, e da qualidade de 
vida” (BRASIL/UFU, 2009, p. 1). Já em seu artigo 2º esclarece 
que a Política de Assistência Estudantil deve obedecer dentre 
outros, os princípios de igualdade de condições para o acesso, 
a permanência e a conclusão de curso na UFU, bem como, 
a garantida da democratização e da qualidade dos serviços 
prestados à comunidade estudantil objetivando promover o 
acesso, a permanência, a conclusão do curso, na perspectiva 
da inclusão social e democratização do ensino. Dentre outros, 
fazem parte dessa política os seguintes programas: 

I – Programa de Integração dos Estudantes Ingressantes 
– busca criar condições para que o estudante se integre ao 
contexto universitário contribuindo para o bom desempenho 
acadêmico;

II – Programa de Alimentação - caberá oferecer condições 
para o atendimento das necessidades de alimentação básica dos 
discentes do Ensino Superior da UFU, por meio dos Restaurantes 
Universitários (RUs); 
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III – Programa de Moradia – busca para oferecer condições 
adequadas de moradia aos estudantes de baixa condição 
socioeconômica da UFU;

 IV – Programa de Transporte - caberá oferecer condições 
de transporte adequadas para o acesso dos estudantes de baixa 
condição socioeconômica às atividades acadêmicas dos diversos 
cursos de graduação da UFU;

V – Programa de Saúde Física - caberá implantar medidas 
efetivas para viabilizar a manutenção e/ou recuperação da 
saúde dos estudantes; 

VI – Programa de Saúde Mental – objetiva promover ações 
em saúde mental à comunidade discente da UFU, nos âmbitos 
preventivo, educativo e terapêutico; 

VII – Programa de Esportes, Recreação e Lazer - caberá 
instituir ações de educação esportiva, recreativa e de lazer, 
capazes de contribuir com o processo de formação integral, 
melhoria da qualidade de vida e a ampliação da integração 
social, da comunidade universitária; 

VIII – Programa de Incentivo à Formação Cultural - caberá 
garantir aos estudantes o pleno exercício dos direitos culturais 
em consonância com a Política de Culturas da UFU; 

IX – Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes de 
Baixa Condição Socioeconômica - caberá desenvolver ações 
de assistência, em atendimento às necessidades básicas de 
alimentação, moradia e transporte dentre outras, por meio de 
análise socioeconômica na perspectiva de inclusão social; 

X – Programa de Incentivo à Formação da Cidadania – tem 
como foco promover ações que possam contribuir para o pleno 
desenvolvimento do estudante da UFU e seu preparo para o 
exercício da cidadania; 

XI – Programa de Aquisição de Materiais Didáticos e Livros 
- caberá facilitar a aquisição de materiais didáticos e livros aos 
estudantes de baixa condição socioeconômica,
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 XII – Programa de Bolsas Acadêmicas – pretende 
a distribuição de bolsas remuneradas como incentivo à 
participação dos estudantes nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão da UFU. 

Além desses programas, desde 2013, a UFU, através da 
Resolução n. 25/2012 do Conselho Universitário, adotou a Lei 
de Cotas – Lei n. 12.711/2012, por meio da qual se reserva 
50% das vagas, por curso e turno, para estudantes da rede 
pública de ensino. Assim, o próximo item abordará o processo 
de implementação de cotas na UFU determinado pela lei citada. 

1.1. COTAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂN-
DIA 

O tema das cotas para pessoas com deficiência, 
afrodescendentes e outras minorias no ingresso ao ensino 
superior tem sido pauta de debates e polêmicas no meio 
acadêmico. Nas últimas décadas, o ensino superior no Brasil 
passou por transformações significativas geradas através 
das políticas públicas, das reformas educacionais, e da 
implementação das ações afirmativas propostas pelo estado, 
ocasionando mudanças e repercussões para a instituição, os 
discentes e a sociedade. 

Hall (2003) destaca o momento presente, em que a vida 
cultural tem sofrido transformações pelas vozes das margens, 
sendo que tais mudanças não ocorrem por acaso, resultam “de 
políticas culturais da diferença, de lutas em torno da diferença, 
da produção de novas identidades e do aparecimento de novos 
sujeitos no cenário político e cultural” (HALL, 2003, p.338).

O sistema de cotas foi criado para dar acesso a negros, 
índios, pessoas com deficiência, estudantes de escola pública 
às universidades, concursos e mercado de trabalho. As medidas 
de cotas raciais e sociais implantadas pelo governo favorecem o 
acesso de certos grupos à concorrência com o resto da população. 
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É um caminho visto por alguns como a redução da exclusão e 
visto por outros como uma segunda forma de discriminação. 

Gomes (2001, p. 89), define as ações afirmativas como 
“políticas públicas (e privadas) voltadas à concretização do 
princípio constitucional da igualdade material e à neutralização 
dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem 
nacional e de compleição física”. Pode-se inferir sob a perspectiva 
do autor que as ações afirmativas objetivam a concretização 
do princípio de igualdade, ou seja, para combater de ações 
discriminatórias e que não se restringem a questões raciais, 
abrangendo também questões de gênero, idade, compleição 
física. Para além, as ações afirmativas oportunizam a grupos 
minoritários alocação de bens, como por exemplo, ingressar 
no ensino superior, aumentando assim, a representatividade 
desses grupos que passaram e ainda passam por processos de 
in/exclusão. 

Há aqueles que afirmam ser as cotas inconstitucionais, 
pois tratam desigualmente os que a constituição diz que são 
iguais e que as cotas ferem o princípio do mérito acadêmico; há 
também os que afirmam que as cotas constituem uma medida 
inócua, pois o cerne do problema é a baixa qualidade do ensino 
público no país. Questionam-se ainda que as cotas não possam 
incluir critérios raciais ou étnicos, pois somos uma sociedade 
de alto grau de miscigenação, impossibilitando distinguir quem 
é negro ou branco no país. 

Há também a proposta, segundo a qual, as medidas 
de ação afirmativa se justificam como forma de compensar 
discriminações, abusos ou danos passados. O argumento 
da justiça compensatória é uma espécie de justiça retroativa 
destinada àqueles que sofreram danos ou que foram 
discriminados no passado, inclusive oficialmente, como é o caso 
dos negros brasileiros. Esse argumento contém fragilidades, 
porque quem sofreu abusos no passado em regra geral, não 
serão beneficiários das medidas de ações afirmativas e também 
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porque os prejudicados por essas medidas, não serão os 
indivíduos ou entidades que provocaram os danos. Contudo, 
o argumento da justiça compensatória possui certo sentido se 
utilizado em um contexto de grupo, inferindo-se que os danos 
sofridos no passado se refletem, ainda que de outra forma 
nas gerações presentes. Tal fato pode ser verificado quanto ao 
ingresso no ensino superior, visto que, mesmo com os programas 
apresentados, existem aqueles que não se encontram em 
condições equivalentes de participação para competir por uma 
vaga e ingressar na universidade. 

Desse modo a adoção de reserva de vagas na universidade 
pela Lei 12.711/2012 e alterada pela 13.409/2016 resultante 
de intensa demanda social de grupos minoritários, em especial 
o movimento negro pode provocar mudanças na estrutura 
social, produzir deslocamentos de poder, criar condições para a 
participação de segmentos excluídos na dinâmica da mobilidade 
social. Na luta de permanência pela distribuição de poder vigente, 
afloram resistências que não se explicitam e sabotam os reais 
interesses com discursos de negação das cotas, aparentemente 
desprovidos de preconceitos. 

 A lei criou várias modalidades de cotas, beneficiando os 
segmentos de egressos da escola pública com renda per capita 
inferior à 1,5 salário mínimo; entre esses os negros e índios 
conforme a proporção no estado da federação; egressos da escola 
pública com renda per capita superior à 1,5 salário mínimo; entre 
esse os entre os negros e índios conforme a proporção no estado 
da federação (BRASIL, 2012b, art. 1º, 3º). Em 2016 foi editada 
a Lei Nº 13.409 que alterou o artigo 3º da Lei N° 12.711/2012, 
incluindo também como beneficiários das cotas, alunos egressos 
da escola pública com deficiência física em proporção ao total 
de vagas no mínimo, igual à sua representação proporcional na 
unidade da Federação em que encontra a IES, nos termos do 
último Censo do IBGE (BRASIL, 2016ª).  Desse modo, as vagas 
destinadas às cotas foram divididas em dois recortes de renda 
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e reserva de vagas para as pessoas com deficiência física que 
completaram todo o ensino médio em escola pública. 

A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da 
Resolução n. 25/20123 do Conselho Universitário, implementa 
a reserva de vagas de que tratam a Lei no 12.711, de 2012, e 
o Decreto no 7.824, de 2012, nos cursos de graduação desta 
Universidade a partir do ano letivo de 2013, da seguinte forma:

I – 25% do total das vagas, a serem ofertadas no processo 
seletivo 2013-1, por curso e turno, para estudantes 
que tenham cursado integralmente o ensino médio em 
escolas públicas, 
II – 25% do total das vagas, a serem ofertadas no 
processo seletivo 2013-1, para o Programa de Ação 
Afirmativa de Ingresso no Ensino Superior (PAAES), 
instituído pela Resolução no 20/2008, deste Conselho; 
III – 50% do total das vagas, a serem ofertadas no 
processo seletivo 2013-1, para ampla concorrência; 
IV – 50% do total das vagas, a serem ofertadas no 
processo seletivo 2013-2, por curso e turno, para 
estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas.

A partir do ano de 2015, a reserva das vagas para 
estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em 
escolas públicas ou que cursaram integralmente o ensino médio 
em instituições privadas na condição de bolsista integral, em 
cada processo seletivo para ingresso nos Cursos Técnicos da 
Escola Técnica de Saúde (Estes) sendo observados os requisitos 
da legislação. A Resolução 25/2012 também extingui o Programa 
de Ação Afirmativa de Ingresso no Ensino Superior da UFU, 
garantindo a participação de todos os candidatos inscritos nos 

3 O Texto da Resolução n. 25/2012 foi alterado e está em vigor, de acordo 
com as Resoluções n. 17/2013, de 27 de setembro de 2013, e 04/2015, 
de 27 de fevereiro de 2015, do Conselho Universitário (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Conselho Universitário. Resolução n° 
25/2012. Disponível em: http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/
resolucaoCONSUN-2012-25.pdf Acesso em 04/01/2022.



Políticas de ações afirmativas e as Cotas para ingresso no ensino superior 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no período de 2017 a 2020: 

avanços e desafios

144

Lázara Cristina da Silva, Márcia Guimarães de Freitas
 

subprogramas nos períodos de 2010-2013 e 2011-2014 (vide 
nota de rodapé n. 3). 

Ainda, sobre a implementação da Resolução n. 25/20212 
do Conselho Universitário, o relator da votação no Conselho de 
Graduação, professor José Rubens Dama Garlipp4 considerou 
um avanço essa medida, no sentido de reverter o processo de 
exclusão e marginalização das camadas menos favorecidas 
da população. “Essa é uma ação afirmativa de alta relevância 
na diminuição das desigualdades regionais e sociais”. A esse 
respeito, Silva (2012) diz perceber uma certa alienação docente e 
aqui, destacamos em especial, a afirmação do relator da votação 
no Congrad da Resolução n. 25/20212, quanto à compreensão 
do discurso inclusivo. A autora afirma que “[...] em decorrência de 
a ação do poder do discurso da inclusão educacional encontrar-
se ramificada [...] entre/e nos diferentes espaços dos sistemas 
educacionais, criou-se e foi produzida uma falsa realidade, de 
forma que não há como questionar as suas benesses e sua 
legitimidade” (Ibidem, p. 21).  Ainda, a esse respeito, Menezes 
(2011) argumenta que o imperativo da inclusão, mais do que 
um imperativo legal, tornou-se um imperativo moral, sendo 
inadmissível não defender a igualdade de oportunidades, não 
defender o direito de todos frequentarem a escola. Isso gera, 
de tal maneira, a naturalização das práticas inclusivas que 
dificultam sua problematização nas comunidades universitárias. 
Tais situações impedem ou dificultam o entendimento sobre 

4 Diretor do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia 
(2000-2007), onde é professor associado II-DE. Tem experiência na área 
de Economia, com ênfase em Teoria Geral da Economia, atuando no 
Curso de Graduação em Ciências Econômicas, no Curso de Graduação em 
Relações Internacionais (Coordenador) e no Programa de Pós-graduação 
em Economia, com pesquisas nos temas desenvolvimento, estado e 
políticas públicas, macroeconomia, arquitetura financeira internacional, 
mercado de capitais, finanças internacionais e ensino de economia. É 
parecerista de revistas acadêmicas e avaliador de cursos e de instituições 
cadastrado no INEP/MEC.  
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os processos de inclusão impossibilitando uma análise mais 
rigorosa das medidas propostas quanto aos seus reais intentos. 

 Quanto à reserva de vagas para pessoas com deficiência 
foi implantada pela   Lei 13.409/2016 que alterou a Lei nº 
12.711/e 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para 
pessoas com deficiência, nos cursos técnicos de nível médio 
e superior das instituições federais de ensino. No entanto, de 
acordo com informativo impresso de março de 2018, somente 
cinco anos após a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
ter aderido às cotas raciais e sociais, a reserva de vagas 
para pessoas com deficiência entrou em vigor.  A decisão foi 
regulamentada através do decreto 13.409/16 que altera a lei 
de cotas (12.711/12) e começou a valer a partir do segundo 
semestre de 2017, pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), no 
entanto a UFU não abre vagas pelo sistema no meio do ano e a 
decisão foi cumprida à partir do processo seletivo do primeiro 
semestre de 2018.              

Desse modo, a lei de cotas reserva metade das vagas 
das instituições de ensino para candidatos oriundos de escola 
pública. Essas vagas subdividiam-se, até então, para atender 
candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e indígenas 
com a renda per capita abaixo de um salário mínimo e meio. 
Outra porcentagem contempla alunos com tais características 
(negros, indígenas e de escola pública), mas sem a condição de 
renda. 

A partir do novo processo seletivo, passa a valer, também, 
a reserva para pessoas com deficiência físicas, surdez ou 
deficiência auditiva, cegueira ou baixa visão, deficiência 
intelectual, transtorno e espectro autista serão contempladas 
pela nova modalidade que, em conformidade com o edital de 
ingresso específico, divulgado pela Diretoria de Processos 
Seletivos (Dirps) reserva cerca de 2 a 6 vagas, dependendo do 
curso. Se aprovado, o candidato deve apresentar um laudo 
médico comprovando a deficiência. Tal fato, nos remete a refletir 
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sobre o caráter elitista das IFES; como o ingresso se destina a 
alguns mais privilegiados, têm-se a necessidade de se criar a Lei 
de Cotas 12.711/2012 para ampliar o acesso das minorias. Tal 
fato acentua a percepção sobre o caráter imperativo da inclusão 
no ensino superior como algo que, tomando força de lei, não 
pode ser mais questionado, apenas seguido; a UFU não foge a 
esse imperativo, no entanto, protela sua execução. 

De acordo com informativo impresso, no ano de 2015, o 
Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) a reserva de pelo menos uma 
vaga, em cada curso e turno, para pessoas com deficiência, nos 
próximos processos seletivos para ingresso na instituição. Essa 
medida deve abranger todos os cursos superiores, na graduação 
e na pós-graduação. Ainda, segundo o MPF, na universidade a 
reserva de vagas é apenas para o preenchimento das cotas para 
alunos de escolas públicas, negros, pardos e indígenas, o que 
coloca as pessoas com deficiência em desvantagem. Inclusive 
devido à ação pública proposta no ano de 2013 pela Justiça 
Federal de Uberlândia à Escola de Educação Básica da UFU 
(Eseba), existe nessa instituição, reserva de vagas para crianças 
público da Educação Especial. 

Para o MPF a reserva de vagas para pessoas com deficiência 
nas universidades é pressuposto lógico da norma constitucional, 
tendo em vista, que igual providência já foi determinada nos 
concursos públicos para provimento de cargos e empregos 
públicos, pois a ausência de formação profissional é um dos 
fatores que impedem a integração dessas pessoas ao trabalho, 
tanto na esfera pública quanto na privada. 

1.2. PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS COTAS NA UFU

No ano de 2020, por meio de informativo impresso, 
foi disponibilizado informações sobre como aconteceu a 
implementação das cotas na UFU. Assim, como mencionado 
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anteriormente, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
aderiu ao sistema de cotas no dia 20 de novembro, a partir 
da Resolução nº 25/2012, do Conselho Universitário (Consun) 
implementa a reserva de vagas nos cursos de graduação desta 
universidade a partir do ano letivo de 2013 e determina sua 
aplicação. 

Inicialmente, a Lei de cotas contemplou todos os alunos de 
escola pública e, dentro desse perfil, existiam as cotas raciais 
para pessoas pretas, pardas e indígenas (PPI) e para pessoas 
com renda de até um salário mínimo e meio, tendo, portanto, 
ingressado no primeiro semestre de 2013, os alunos de escola 
pública autodeclarados cotistas (PPI e renda).

No ano de 2014, a UFU foi questionada, pelo Ministério 
Público, sobre a possibilidade de alguns alunos cotistas 
terem cometido equívocos em suas autodeclarações, pois a 
Ouvidoria e representantes da universidade começaram a 
receber denúncias sobre alunos que teriam ingressado por cota 
racial sem terem o perfil.  Assim, a Pró-Reitoria de Graduação, 
instaurou comissões internas para averiguação das denúncias. 
Em continuidade a esse processo, no ano de 2016, além das 
cotas para PPI (Pretos, Pardos, Indígenas) e por renda, a UFU 
aprova a reserva de vagas para pessoas com deficiência. Ocorre 
também, por parte do Ministério do Planejamento e Gestão 
pública a Orientação Normativa nº 3 de 1º agosto de 2016, que 
dispõe sobre regras de aferição da veracidade da autodeclaração 
prestada por candidatos negros.

Assim, no ano de 2017, seguindo a Orientação do Ministério 
do Planejamento e Gestão pública foram implementadas as 
análises de heteroidentificação, sendo necessário 

que o candidato se apresente presencialmente para 
entrevista à “Comissão para Diversidade Étnica”.

No ano de 2018, inicia-se a reserva de vagas para pessoas 
com deficiência. De acordo com o Relatório referente ao trabalho 
de Cotas na gestão de 2017 a 2020 Prograd/UFU, o número 
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de solicitantes na modalidade PCD ainda é pequeno, o que 
retrata uma dificuldade de inclusão e acesso das pessoas com 
deficiência ao ensino superior. O mesmo fato se repete nos anos 
de 2019 e 2020, ou seja, o número de candidatos inscritos é 
bem inferior às demais modalidades. 

Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual
2018 108 45 42% 63 58% 0 0%
2019 89 20 22% 69 98% 20 22%
2020 92 8 9% 84 91% 29 31%
2018 21 7 33% 14 67%
2019 15 2 13% 13 87% 6 40%

Entrevistas

PCD/Sisu

PCD/vestibular

 Relatório referente ao trabalho de Cotas na gestão de 2017 a 2020 Prograd/UFU

Ano Modalidade
N° 
candidatos

Homologados Não- Homologados

Fonte: Relatório referente ao trabalho de Cotas na gestão de 2017 a 2020 
Prograd/UFU 

Ressaltamos que no ano de 2019 foi aprovada a RESOLUÇÃO 
Nº 5/2019, do Conselho de Graduação que estabelece a criação 
da Comissão de Averiguação das Condições de Ingresso da Pessoa 
Com Deficiência e da Comissão de Acompanhamento da Pessoa 
Com Deficiência, estabelecendo os critérios a serem aplicados 
para ingresso de Pessoa Com Deficiência (PCD) nos processos 
seletivos para os cursos de graduação da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) e para os cursos técnicos da Escola Técnica 
de Saúde da UFU, estabelecendo ainda, os procedimentos de 
acompanhamento da Pessoa Com Deficiência (PCD) na UFU; 
tal fato foi considerado um avanço no que se refere as políticas 
afirmativas para pessoas com deficiência na UFU. 

 O sistema de cotas foi criado para dar acesso a negros, 
índios, pessoas com deficiências, que constituem ações 
afirmativas, as quais objetivam minimizar e combater a 
discriminação, ainda que constitua um avanço, conservam em 
seu bojo o conceito de in/exclusão.  Entendemos que a inclusão 
não significa apenas estar no mesmo espaço físico. Para Lopes 
(2009), ser incluído significa ser visto e narrado como pertencente 
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ao grupo, e não simplesmente ocupá-lo fisicamente. Assim, 
as ações afirmativas, como ingressar por meio de cotas não 
assegura que os candidatos ingressantes consigam ser vistos 
como pertencentes a este espaço acadêmico. 

Pode-se inferir que os estudantes que se inscrevem para 
ingresso por meio de cotas são seduzidos pelo discurso da 
inclusão e democratização do ensino e se esforçam na tentativa 
de se aproximarem da normalidade, buscando ajustar suas 
condutas aos discursos acatados como verdades; sem perceber 
que estão sendo guiados pelas imposições das circunstâncias, 
na ilusão de que agem por si mesmos. Desse modo, esses 
estudantes que concorrem às vagas disponibilizadas por cotas, 
que aí se encontram porque almejam escapar das margens 
que a sociedade destina aos desviantes; porque buscam 
um pertencimento. No entanto, os que necessitam das cotas 
pra ingressar no ensino superior, os desviantes continuam 
permanecendo às margens. 

Os processos dos indivíduos que não conseguem se incluir 
(os desviantes) são sutis, pois ora tais indivíduos participam 
dos grupos em que estão, ora não conseguem e, mesmo 
assim, continuam naquele mesmo espaço. “Grafar in/exclusão 
aponta que [...] formas de inclusão e exclusão caracterizam um 
modo contemporâneo de operação que não opõe a inclusão à 
exclusão, mas as articulam de tal forma que uma só opera na 
relação com a outra e por meio do sujeito, de sua subjetividade” 
(VEIGA-NETO; LOPES, 2011, p. 130). Ainda, de acordo com 
os autores, a in/exclusão se “[...] caracteriza pela presença de 
todos nos mesmos espaços físicos e pelo convencimento dos 
indivíduos de suas incapacidades e/ou capacidades limitadas 
de entendimento, participação e promoção social, educacional e 
laboral” (Ibidem, p. 130). 

Lunardi (2001) afirma que incluir e excluir estão no 
campo do discurso, sendo que, quanto mais discursivamente 
se vão definindo os excluídos, maior é a possibilidade de incluí-
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los. A referida autora afirma ainda que a inclusão “[...] não é 
o único projeto a ser pensado, mas é o nome que se dá para 
um conjunto de projetos que devem estar articulados entre si e 
permanentemente sendo postos em questionamento” (Ibidem, 
p. 2). 

Ainda, segundo aponta Lunardi (2001), a problemática 
da inclusão/exclusão vem tingindo a todos, nas suas mais 
diversas formas. Todos podem ser excluídos de alguma situação 
e incluídos em outra, não existe alguém completamente incluído 
ou completamente excluído; “[...] trata-se de pensar a inclusão 
e a exclusão como dois momentos diferenciados de um mesmo 
fenômeno, isto é, do fenômeno da construção, de tessitura do 
discurso” (PINTO, 1999, p. 39). Para a autora, “[...] o que há são 
jogos de poder, em que, dependendo da situação, da localização 
e da representação, alguns são enquadrados e outros não” 
(Ibidem, p. 39). 

Podemos verificar o movimento de in/exclusão na UFU 
em se tratando também do ingresso por meio de cotas, pois ao 
ingressar, o estudante está na UFU, mas quase não é visto e 
sua presença não é reconhecida, pois as suas necessidades (de 
pessoa com preta, parta, indígena e/ou pessoa com deficiência) 
não são consideradas. Assim, esses estudantes são mantidos 
às margens sem condições econômicas, psíquicas, físicas de 
participarem da vida acadêmica e das decisões cotidianas nesse 
espaço. 

REFLEXÕES FINAIS

O discurso sobre as ações afirmativas é extremamente 
relevante, uma vez, que este não se resume aos aspectos 
subjetivos, eles também são práticas. Podem tornar-se 
acontecimentos capazes de mudar uma realidade social e 
econômica das pessoas. Para Foucault (2014) os discursos 
constituem dispositivos de poder, que no campo das práticas 
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veiculam e se colocam em ação enunciados de saber/poder 
de uma dada sociedade. Assim, quando se fala em inclusão, 
políticas de ação afirmativas, criam-se possibilidades de colocar 
em circulação discursos capazes de promover mais justiça social 
no Brasil. Desta forma, mesmo propalando discursos contrários 
as ações afirmativas, esses são importantes, pois mantém viva 
a chama desta demanda.

Ressalta-se que, para além de se evidenciar os processos 
de acesso à universidade, é necessário desvelar e refletir sobre as 
condições de acessibilidade promovidas durante a permanência 
deste público nos cursos escolhidos, para se chegar ao sucesso 
educacional deste grupo: a conclusão dos cursos em tempo 
curricular considerado normal, desejável. Assim, é inegável 
que houve um avanço no ingresso de estudantes público da 
Educação Especial no ensino superior que saltou de 0,39% 
em 2009 para 0,56% em 2019, segundo Censo Educacional do 
Inep de 2019. A reserva de vagas contribuiu com esse avanço, 
pois encorajou as pessoas com deficiência a se inscreverem no 
vestibular, apesar de competir entre seus pares, há evidencia 
da possibilidade de ingresso e conclusão de um curso superior, 
em muitos casos, sendo o único membro da família a ter essa 
possibilidade tomada como realidade, considerando o caráter 
elitista da educação superior no Brasil. Outro sim, provocou 
dentro das instituições um sentimento de desconforto diante 
da diferença, desconhecida e pouco existente em seu contexto 
de trabalho. Abre-se a necessidade de se olhar e falar sobre 
assuntos desconsiderados/pouco habituais no contexto da 
Educação Superior: inclusão, acessibilidades, direito de todos, 
procedimentos de ensino e avaliação adequados a todos, dentre 
outros.

De uma maneira ou de outra a inserção deste público nas 
universidades provocou mudanças reais na forma de pensar e 
proceder as dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão. São 
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chamadas a ação por meio dos princípios da democratização, da 
universalização, da acessibilidade e flexibilidade.
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