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RESUMO 
 
O presente artigo tem por finalidade analisar as formas de 
ingresso na UECE pelo ENEM, SISU e COTAS, buscando 
ressaltar os principais fatos ocorridos no contexto do processo 
de adesão. Cabe inferir que essas iniciativas configuram-se 
como novos formatos de seleção com as políticas afirmativas 
que merecem uma discussão importante para o nivelamento de 
informações e contribui significativamente para oferecer bases 
à tomada de decisão na Universidade. Destarte, as reflexões 
giram em torno das politicas de ação afirmativa no âmbito do 
ensino superior, e os processos de inclusão de diferentes 
segmentos historicamente ausentes neste espaço, 
especificamente na UECE.  
 
Palavras-chave: Diversidade. Políticas de Ingresso e de 
Permanência no Ensino Superior.  Ação Afirmativa. 
                                               
ABSTRACT 
 
This article aims to examine ways of entering in the UECE by 
ENEM, SISU and COTAS, seeking to highlight the major events 
that occurred in the context of the accession process. It is 
inferred that these initiatives are configured as new selection 
formats with affirmative policies that deserve an important 
discussion for leveling information and contributes significantly 
to provide decision-making basis to the University. Thus, the 
reflections revolve around the affirmative action policies in 
higher education, and the processes of inclusion of different 
segments historically absent in this space, specifically in UECE. 
 
Keywords: Diversity. Policies Entry and Permanence in Higher 
Education. Affirmative Action. 
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I   INTRODUÇÃO 

 Torna-se fundamental discutir sobre as mudanças que tomaram corpo nas 

universidades brasileiras nas duas últimas décadas, que traz a baila o questionamento da 

base epistemológica da educação dos séculos XX e XXI, da materialização da sociedade 

tecnológica e da expansão da educação superior. Concomitantemente, parcelas 

significativas foram excluídas dessa modalidade de ensino e que lutaram pela 

implementação de formas reparadoras de um passado discriminatório e hoje tem 

gradualmente rompido essas barreiras pela via das cotas sociais e ou raciais. 

 Dessa forma, é importante destacar que as universidades brasileiras vêm nos 

últimos anos utilizando do ENEM - Exame Nacional de Ensino Médio, SISU- Sistema de 

Seleção unificado e Cotas como elementos propulsores de inclusão social no ensino 

superior, com o objetivo de impulsionar as bases da igualdade e da justiça, democratizar o 

acesso e reduzir as desigualdades sociais e étnicas. 

 Na tentativa de responder a tais desafios, a UECE na atual gestão 5 , 

juntamente com outros departamentos como colegiados de cursos de graduação, 

laboratórios de pesquisa, como o NUAFRO (Laboratório de Estudos e Pesquisas em 

Afrobrasilidade, Gênero e Família) e centros acadêmicos, realizaram algumas atividades 

desde 2012 que objetivaram debater sobre temas como: ingresso, políticas de permanência 

dos estudantes, ações afirmativas no ensino superior público. Cabe acrescentar que o 

conjunto dessas discussões culminou com a elaboração de uma proposta de adesão da 

Universidade Estadual do Ceará ao ENEM, SISU e COTAS aprovada no CONSU no mês de 

abril de 2014. Este artigo, então, busca fornecer alguns resultados das atividades realizadas 

nesse período. 

Tal proposta tomou como inspiração e referência a Lei das Cotas de âmbito 

federal, a 12.711 de 29 de agosto de 2012. A adesão da UECE ao ENEM, SISU e Sistema 

de Cotas dar-se-á a partir do semestre 2015.1, mediante a oferta anual de 50% (cinquenta 

por cento) das vagas oferecidas no primeiro semestre letivo de cada ano aos egressos da 

escola pública, contemplando todos os turnos e cursos de graduação presenciais de oferta 

regular. Posto isto, considera-se necessário a sistematização de dados e a realização de 

levantamento de informações que subsidiem a avaliação e monitoramento dessas politicas 

de ação afirmativa de modo a ser possível fazer leitura de impacto dessas medidas na vida 

dos discentes e da instituição. 

 

                                                           
5

 A gestão “Ousadia e Transformação” (2012 – 2016) incluiu como proposta de campanha 

implementar sistemas inclusivos de ingresso e permanência dos estudantes na UECE, tal conteúdo 
encontra-se no “Primeiro comunicado da Reitoria à comunidade ueceana” 



 
 

                  
II AS POLITICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA NO ENSINO SUPERIOR  

 

A educação é um dos principais impulsionadores coletivamente de 

desenvolvimento de uma sociedade e individualmente de mobilidade social, possibilitando o 

acesso a ocupações de maior remuneração e menos precarizadas, de modo a exercer fortes 

delimitações nas distribuições de oportunidades. No Brasil, apesar de sua importância social 

e econômica, a área da educação foi historicamente desprivilegiada frente a outras áreas de 

investimento.  

        Enquanto nos países participantes da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) a média de investimento em todos os níveis da 

educação representa 6,3% do PIB, no Brasil esse investimento no ano de 2010 era na 

ordem de 5,6%. Por um lado, essa marca significa um expressivo avanço em relação à 

década passada, quando esse investimento mantinha-se em um patamar de 3,5% do PIB. 

Contudo ela também mostra que o Brasil ainda está atrás dessas outras nações. No que se 

refere à educação superior, entre 2000 e 2010 o investimento passou de 0,7% para 0,9% do 

PIB, atingindo um nível semelhante à média dos países da OCDE. Os demais níveis 

educacionais, no entanto, ainda carecem de mais investimentos. (FERES JUNIOR et all, 

2013:p.3) 

Para combater a situação de desigualdade racial no Brasil, é necessário investir 

e qualificar tanto políticas universalistas quanto específicas. A necessidade em se considerar 

a importância da articulação dessas suas modalidades de políticas públicas é assinalada por 

Santos e Silveira (2010), uma vez que as políticas de promoção da igualdade racial sejam 

elas ações repressivas, valorativas ou afirmativas, objetivam a transformação das práticas 

racistas de modo a alterar e combater as desigualdades e discriminações raciais no Brasil 

no que concerne ao acesso e efetivação de direitos sociais, desta forma: 

[...] todas elas são fundamentais para o desenvolvimento de todo o potencial 
humano de cada indivíduo, visto que todas essas políticas em interação possibilitam, 
de fato, a construção de sociedades mais igualitárias, baseadas na igualdade de 
oportunidade/acesso e de tratamento, onde os indivíduos possam escolher e ser 
donos dos seus próprios destinos (p. 44). 
 
 

As diferenciações entre ações repressivas, valorativas e afirmativas são bem 

fundamentadas no documento Desigualdades Raciais no Brasil: um balanço da intervenção 

governamental, de autoria de Luciana Jaccoud e Nathalie Beghin,( IPEA:2002). Para as 

autoras, as políticas repressivas têm por objetivo enfrentar e combater os atos 

discriminatórios através da legislação criminal. Já às políticas de ações valorativas, têm por 

desígnio combater os estereótipos negativos que foram construídos historicamente, são 

ações que valorizam a pluralidade étnica, seu caráter é permanente e não focalizado, 



 
 

                  
objetivando atingir toda a população, identificando e fortalecendo a diversidade ética e 

cultural.  

Em relação às ações afirmativas, ressalta-se que estas têm por finalidade 

enfrentar as discriminações e desigualdades indiretas, as que são veladas, que não 

aparecem explicitamente, de tal modo que enfrentam os resultados das discriminações. A 

articulação entre essas modalidades de políticas é o reconhecimento, como salientam 

Santos e Silveira (2010), que o racismo é dinâmico, se renova e se reestrutura conforme as 

mudanças históricas e sociais. Assim, a luta e o enfrentamento ao racismo não é estática, o 

que requer a referida associação entre as políticas de cunho universal, focalizada e de 

promoção da igualdade.  

As políticas de promoção da igualdade racial se caracterizam por buscarem a 

promoção da igualdade de oportunidade de tratamento, diferentemente do que vinha sendo 

posto pelo universalismo abstrato, como aponta Gomes (2002), pois a igualdade formal não 

garante a de oportunidades, que pressupõe igualdade de condições. Desse modo, as 

políticas de promoção da igualdade racial têm por desígnio: 

[...] promover a inclusão (por meio de acesso e permanência diferenciados) dos 
grupos discriminados racialmente em áreas onde eles são sub-representados em 
função da discriminação que sofreram em face da sua cor, raça e etnia. Ou seja, se 
faz necessária também a implementação de ações afirmativas (SANTOS; SILVEIRA, 
p. 43, 2010). 
 

A sinalização da necessidade de políticas de ações afirmativas, diz respeito ao 

fato de ser um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, concebidas 

com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e de origem nacional, bem como 

para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo 

a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a 

educação e o emprego. Assim, [...] a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio 

jurídico a ser respeitado por todos e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado 

pelo Estado e pela sociedade (GOMES, 2002, p. 03). 

Portanto, uma educação de abordagem intercultural, que considere a 

Diversidade como estratégia que consiste em auxiliar as pessoas a se apropriarem do 

código que possibilita acessar o universo do outro, ou seja, os valores, a história, a maneira 

de pensar, de viver, entre outros. Uma vez que tenha acesso a esse código, poderá voltar ao 

seu próprio código, e seu universo pessoal estará mais enriquecido pela troca empreendida. 

(COPPETE, FLEURI E STOLTZ: 2012).  

Considerar a diversidade na educação envolve pensar a dimensão cultural, a 

necessidade da educação intercultural a partir da percepção dos confrontos de visões de 

mundo diferentes. No especifico, na universidade será revelada na convivência com 

diferentes grupos, na presença de demarcadores como classe social, gênero, étnico-racial, 



 
 

                  
orientação sexual e outros que numa integração dialética, de modo que estes possam estar 

voltados para a construção de uma sociedade plural, democrática e humana 

 

III FORMAS DE INGRESSO ENEM, SISU E COTAS: a experiência da UECE 

 

 Cotas são uma porcentagem definida das vagas ofertadas palas 

universidades através de seus sistemas de seleção: vestibular, avaliação seriada  ENEM – 

Exame Nacional de ensino Médio, Sistema de seleção unificado – SISU entre outros. A 

politica de Ação Afirmativa, nesse especifico a política de cotas, surgiu na lógica do 

reconhecimento do racismo estrutural, fundante da República brasileira, que incide 

ininterruptamente sobre a população negra. O proposito é garantir inclusão dos sujeitos 

excluídos, principalmente dos negros e indígenas. (PPI). 

Nesse sentido, a UECE na tentativa de responder tais desafios, na atual gestão 

“Ousadia e Transformação” (2012 – 2016) e de outros departamentos como colegiados de 

cursos de graduação, laboratórios de pesquisa, centros acadêmicos e, realizaram algumas 

atividades que objetivaram debater sobre temas como ingresso, políticas de permanência 

dos estudantes, ações afirmativas no ensino superior público. Nos tópicos a seguir, constam 

a descrição e os resultados das atividades realizadas. 

A primeira atividade realizada foi o Seminário de Politicas Afirmativas: 

reflexões sobre acesso e permanência na UECE. Este evento, ocorreu nos dia 20 de 

novembro de 2012 e constituiu uma iniciativa da PRAE e do NUAFRO (Laboratório de 

Estudos e Pesquisas em Afrobrasilidade, Gênero e Família da UECE) com o objetivo de 

realizar um debate acerca das políticas de acesso e permanência dos (as) estudantes ao 

ensino superior, em específico aqueles marcados por vulnerabilidades socioeconômicas e 

de pertença a grupos etnicamente discriminados na sociedade, bem como o atual estágio 

das políticas afirmativas com a instituição das cotas sociais e raciais nas universidades 

públicas brasileiras. A programação contou com a palestra – Políticas de ação afirmativa: 

cotas sociais e raciais na garantia de justiça e inclusão social proferida pelo Dr. Josenildo de 

Jesus Pereira – UFMA. Mesa redonda: Religiões de matriz africana e a implementação da 

lei 10.639/2003 com os palestrantes Doté Balbino do Carmo Cabral e  Ms Linconly de Jesus 

Alencar, com o propósito de  discutir a necessária efetivação da lei 10.639/2003 que trata da 

inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares, daí a 

importância de ser tratada no âmbito da formação inicial dos cursos de licenciatura e nos 

demais da graduação. 

Outra atividade a ser destacada, diz respeito ao Seminário Política de 

Ingresso e Inclusão na Universidade: ENEM, SISU e cotas, que aconteceu nos dias 17 e 



 
 

                  
18 de junho de 2013, na Universidade Estadual do Ceará- UECE, no campus do Itaperi. 

Teve como objetivo discutir a forma de participação/adesão da Universidade ao Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM como processo de seleção, bem como refletir sobre o 

SISU - Sistema Unificado de Ingresso no Ensino Superior, e o sistema de cotas sociais e 

raciais.  

Além disso, contou com a participação de 352 pessoas inscritas, e com 

aproximadamente 120 pessoas por dia. Sobre a programação, importante pontuar a palestra 

intitulada “Política de acesso, inclusão e permanência na Universidade” proferida pelo 

representante do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - Luiz Cláudio Costa. E como debatedor, o representante da SEDUC - Secretaria da 

Educação do Estado do Ceará – Maurício Holanda Maia – Secretário Adjunto da Educação.  

No dia seguinte, no turno da manhã, foi realizada da mesa redonda intitulada 

“Experiências das Universidades Estaduais de Adesão no ENEM, SISU e Cotas” nela foi 

possível ouvir as experiências de algumas universidades estaduais com os seguintes 

representantes: Eli Brandão (Universidade do Estado da Paraíba – UEPB) e Carlos Alberto 

Pereira da Silva (Reitor da Universidade do Estado do Piauí – UESPI). 

Cabe ressaltar também o Censo Discente, o qual abrangeu os meses de 

matrícula do ano de 2013. (Maio, Junho e Julho). O objetivo da realização desse Censo 

Discente foi obter informações sobre o perfil social, econômico e cultural dos aluno/as, como 

o objetivo de subsidiar as políticas estudantis da universidade.  

Buscou-se atingir uma audiência que representasse o conjunto de estudantes da 

UECE matriculados nos cursos presenciais e em modalidade EaD de graduação, no 

primeiro semestre de 2013. Responderam 68,55%, ou seja, 11.128 em um universo de 

16.234 estudantes. Os dados concernentes ao sexo seguem a tendência de pesquisas 

nacionais de maior percentual de mulheres (58%) e 42% de homens na Universidade.  

No que se refere à faixa etária, as idades de 15 a 29 anos representam 84,41% 

ou seja, 9.393 estudantes. Os estudantes que concluíram o ensino médio em escola pública 

representam um percentual de 48,02% e em escola privada 44,11%.  Esse dado revela 

inicialmente que, de maneira geral, quando não considerando as especificidades por curso, 

a UECE tem recebido número significativo de alunos/as oriundos da rede pública de ensino. 

Na UECE, os estudantes que se autodeclaram brancos e pardos são maioria com 37,46% e 

47,11 % respectivamente. Amarelos orientais 3,72%, pretos 6,77% e indígenas 0,58%. No 

que se refere às questões de acessibilidade 4,23% (404 estudantes) possuem deficiência, 

com destaque a visão subnormal ou baixa visão (2,54%).  

Diante do exposto, os dados do Censo Discente da UECE/2013 revelaram um 

perfil dos estudantes que vivem em cenários de vulnerabilidades sociais e econômicas, com 



 
 

                  
uma presença de aluno/as trabalhadores, apontando a necessidade de implementação de 

ações inclusivas e afirmativas no âmbito da politica educacional superior. 

Em relação à Semana da Integração (2013.2), importante frisar que trouxe 

como tema central: “ENEM, SISU E COTAS – possibilidades e implicações do processo de 

adesão”. Na ocasião, a programação no turno da manhã contou com a participação do Pró-

Reitor de Graduação da UFC, professor Dr. Custódio Luis Silva de Almeida e como 

debatedor Prof. Dr. José Eudes Baima Bezerra (UECE). À noite, o debate contou com a 

participação da Profa. Dra. Zuleide Fernandes Queiroz, do Departamento de Educação da 

URCA e do Prof. André Vasconcelos Ferreira, do Departamento de Economia da UFC. 

Cabe citar também as Reuniões sistemáticas da Comissão Técnica, a qual, 

em cumprimento a um dos encaminhamentos do I Seminário Política de Ingresso e Inclusão 

na Universidade, foi constituída e nomeada, pela Reitoria da UECE, uma Comissão Técnica 

formada pelos representantes com a função de realizar estudos técnicos das viabilidades de 

uma proposta de ENEM, SISU e Cotas adequadas à realidade da Universidade Estadual do 

Ceará.  

 Além disso, houve uma Reunião da Comissão Técnica da UECE com 

representante do MEC. Ocorrida em setembro de 2013, a reunião contou com a facilitação 

técnica da Sra. Lilian Carvalho do Nascimento (Coordenadora-Geral de Projetos Especiais 

para a Graduação – CGPEG/DIPES/SESU/MEC) que apresentou o quadro de instituições, 

no período de 2013.1, participantes (101 instituições), número de vagas ofertadas (129.319), 

distribuição por região, candidatos inscritos, inscrição por modalidade de concorrência, 

notas de corte, módulo inscrição – acesso e monitoramento. Essas informações foram úteis 

para subsidiar a Comissão na elaboração da Proposta a partir da flexibilidade na utilização 

do sistema e a possibilidade de preservação da autonomia da UECE, segurança do sistema 

informatizado, perfis de acesso ao sistema, explicitação do processo seletivo, das etapas, 

regras de seleção, lista de espera, monitoramento e as ferramentas de gestão e suporte de 

atendimento junto ao MEC. 

Nesse momento, é importante abordar a Proposta de adesão ao 

Enem/Sisu/Cotas, em que a Comissão técnica teve como missão discutir e propor políticas 

de inclusão no ensino superior na UECE, tendo a responsabilidade de construir uma nova 

proposta de seleção para ingresso nessa universidade que já se caracteriza por ter 

estudantes da classe trabalhadora, um numero significante de egressos do sistema publico 

de educação. Para tanto, a equipe técnica buscou referência e inspiração na chamada Lei 



 
 

                  
das Cotas6. 

Importante pontuar que a primeira universidade federal que aprovou as cotas foi 

a Universidade de Brasília, em 2003, e seu modelo foi de 20% de cotas exclusivamente para 

negros. Agora, a Lei tem a seguinte ordem de prioridade, definida pelo governo como uma 

política de cotas sociorraciais: cotas para escola pública; subcotas para estudantes de baixa 

renda de escola pública; subcotas para negros e indígenas de escola pública; subsubcotas 

para negros e indígenas de baixa renda de escola pública. 

No entanto, a UECE, como universidade estadual, não tem a obrigação de 

aplicar a citada lei, tendo a autonomia na definição da dinâmica de seleção de ingresso dos 

seus estudantes. Além da lei 12.711 contribuíram também com os indicadores os dados dos 

discentes existentes no DI - Departamento de Informativa e do I Censo Discente 2013 da 

UECE.  

        A partir dos estudos realizados pela Comissão Técnica, houve o consenso de 

recomendar que o processo de adesão da UECE ao ENEM/SISU inicie com uma oferta 

anual de 50% de suas vagas  no vestibular do primeiro semestre. O Presidente da 

Comissão de Vestibular e Concursos da UECE- CEV e também membro desta Comissão, 

sintetizou nas tabelas 1 e 2 informações que denotam o perfil genérico e proporcional desta 

adesão, bem como a concretização do perfil em exemplo de curso com oferta de 40 vagas.  

              Diante dessa gama considerável de informações e do contexto em que se situa 

a UECE, optou-se que a seleção para ingresso da UECE terá duas modalidades: uma 

especifica do vestibular (já existente) e outra através da adesão ENEM, SISU e Cotas, a 

segunda a ser realizada no primeiro semestre de cada ano, com destinação de 50% das 

vagas. Desses 50%, por exemplo, cursos que oferecem 40 vagas no primeiro semestre, 20 

serão para ENEM, SISU e Cotas sendo 20% (quatro vagas) para concorrência geral (escola 

privada) e 80% (16 vagas) para os egressos de escola pública. No geral tem-se 25% das 

vagas para estudantes egressos da escola pública e 50% das vagas para o vestibular 

especifico. 

              Dos alunos egressos da escola pública serão reservadas cotas para pretos, 

pardos e indígenas (denominados PPI), em uma porcentagem no mínimo igual à sua 

representação demográfica em cada estado da federação. São as denominadas subcotas, 

ou seja, são uma porcentagem de uma cota previamente definida e tomada como mais 

abrangente, aqui no caso ser egresso de escola publica. Metade das vagas tomam como 
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 Governo Federal a 12.711 de 29 de agosto de 2012, sancionada pela Presidente da República, no 

Decreto N° 7.824, de 11 de outubro de 2012 e regulamentada para sua aplicação pela Portaria 
Normativa N° 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação. 



 
 

                  
referencia a renda familiar, sendo 8 vagas para aqueles considerados de baixa renda 

(menor ou igual a 1,5 salários mínimos) e 8 vagas para aqueles com renda superior a 1,5 

salários mínimos. A partir disso se tomará as subcotas étnico-raciais distribuídas de acordo 

com os critérios oficiais de classificação do IBGE/2010. 

             O último evento realizado antes da adesão da UECE ao ENEM/SISU foi o 

Seminário Politica de Ingresso e Inclusão na Universidade: Enem, Sisu, Cotas. O 

referido evento foi o terceiro seminário para discussão da proposta ENEM/SISU e Cotas 

realizado no dia 12 de fevereiro de 2014 no Auditório Paulo Petrola, campus Itaperi, no 

horário das 9:00 as 12:00. Destaca-se que o mesmo objetivou apresentar para os alunos, 

professores, servidores da UECE e convidados duas propostas elaboradas pela Comissão 

Técnica, uma que segue as orientações da Lei Federal 12.711 – “lei das Cotas” e a outra 

toma como referência tanto a citada Lei Federal como também o modelo de cotas adotado 

na UNB, das cotas raciais plenas. A plenária expressou satisfação com a iniciativa da 

UECE, e com as propostas apresentadas, deliberando-se que a Comissão estruturasse a 

seguir a minuta de resolução a ser encaminhada para o CONSU. 

         Dessa forma, a elaboração pela comissão técnica e a aprovação da resolução 

nº 1117/2014- CONSUL de outubro de 2014 aprova a adesão da Universidade Estadual do 

Ceará ao ENEM, ao SISU e ao Sistema de Cotas. Terá início a partir do semestre 2015.1, e 

que para efeitos de greve, será em Maio de 2015.  

  

IV  CONCLUSÃO 

 

 Para a elaboração deste estudo, foi fundamental considerar que a diversidade 

na educação envolve pensar a dimensão cultural, a necessidade da educação intercultural a 

partir da percepção dos confrontos de visões de mundo diferentes. Isto posto, entende-se 

que o ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), o SISU (Sistema de Seleção Unificado) e 

as cotas são instrumentos essenciais nesse percurso para impulsionar as bases para a 

promoção da igualdade, a equidade e a justiça, democratizando o acesso e reduzindo as 

desigualdades sociais e étnico-raciais no âmbito educacional. 

  Nessa experiência da UECE, notou-se inicialmente a resistência, por parte de 

alguns segmentos, no que concerne ao ENEM, com o temor de que se perdessem as 

especificidades da realidade cearense, com a preponderância de questões da prova 

referentes ao cenário nacional. Em relação ao SISU, houve uma considerável recusa no que 

tange à mobilidade dos alunos de outras localidades, havendo a alegação de que as vagas 

da UECE seriam ocupadas por estudantes de outras unidades da federação e não pelos 

alunos do Estado do Ceará, o que comprovadamente não aconteceu.  



 
 

                  
 Sobre as cotas, foi visível uma realidade norteada por princípios liberais, de 

que todos são iguais perante à lei, de que o acesso à universidade pública deveria ser 

universal, então se empoderar das especificidades já seria uma forma de discriminação. 

Neste sentido, foi observado uma resistência peculiar no que diz respeito às cotas raciais, o 

que nos leva a trazer como hipótese o mito de que não existem negros e negras no Ceará, 

portanto não faria sentido ter cotas raciais.  

 Por fim, pontua-se que o início da experiência da UECE com as políticas de 

ação afirmativa foi marcado por várias resistências. Contudo, com o andamento e com o 

amadurecimento do processo, alguns técnicos e gestores passaram a se apropriar mais da 

temática das políticas afirmativas, construindo uma maior aproximação com o tema a partir 

da iminência da adesão, a qual exigiria conhecimento técnico. Nesse processo, também foi 

fundamental a participação dos discentes e do Laboratório de Estudos e de Pesquisas em 

Afrobrasilidade, Gênero e Família (NUAFRO) e pouca participação dos servidores e do 

corpo docente. 

 Destarte, a proposta adotada pela UECE se identifica totalmente com a lei 

12.711, em que as cotas raciais aparecerão como subcotas. Também conclui-se que houve 

influência das experiências das universidades públicas que aderiram as programas de cotas 

anteriores mesmo à lei, como a Universidade de Brasília. Com essa iniciativa, visou-se 

proporcionar à UECE ao entendimento de que os jovens passam a adentrar o espaço 

acadêmico pela via da participação ativa com a valorização da riqueza da diversidade 

cultural, ética e humana. 
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