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RESUMO 
 
Tendo como norte a inclusão social e ampliação de acesso ao 
ensino superior, o presente trabalho tem como objetivo analisar 
os dados e características detectadas através do processo de 
matrícula dos cotistas no primeiro semestre de 2015, FURG- 
Campus Santa Vitória do Palmar. Detectou-se a presença do 
gênero feminino, com renda familiar de um salário mínimo, 
oriundas de Santa Vitória do Palmar, e beneficiários do 
Programa Bolsa Família. Desta forma, os dados mostram a 
relevância da política estudantil, principalmente,  quanto à 
finalidade proposta pela lei das cotas nas universidades 
federais. Neste cenário, a análise do perfil dos ingressantes 
deve servir de base para o conhecimento dessa população e 
fornecer subsídios para que a universidade elabore futuras 
políticas acadêmicas. Destarte, os trabalhos nessa perspectiva 
devem ter continuidade, vislumbrando a construção de análises 
de curto, médio e longo prazo que apontem o aspecto ou 
mesmo a alteração de tendências no acesso à universidade. 
Dessa forma, acredita-se que a FURG conseguirá exercer, 
melhor ainda, sua função como Instituição Pública de ensino 
superior. 
 
Palavras-chave: Acesso. Inclusão Social. Cotas. Educação 
Superior. 

 
ABSTRACT 
 
Aiming at social inclusion and expansion of access to higher 
education, the present study objective to analyze the data and 
characteristics detected through the process of matriculation of 
quota holder in the first half of 2015, at FURG-
Campus Santa Vitória do Palmar. Detected the presence of the 
female gender, with familiy income of a minimum 
wage, from Santa Vitória do Palmar and beneficiaries of 
the Bolsa Família program. In this way, the data show the 
importance of student policy, mainly the purpose offered by 
quotas law in federal universities. In this scenario, the analysis 
of entrants profile is intended to serve as a basis for knowledge 
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of this population and provides subsidies for the future 
academic policies. Therefore, studies in this perspective must 
have continuity, envisioning the construction analyses of short, 
medium and long term that points the aspect or even changing 
trends in access to university. In that connection, it is believed 
that FURG will succeed, better yet, its role as a Public 
Institution of higher education. 
 
Keywords: Access. Social Inclusion. Quotas. Higher 
Education. 

 
Introdução 

 

Numa breve retomada da última década do século XX e início do novo milênio, 

podem-se recordar mudanças significativas na oferta de vagas, cursos e números de 

Instituições de Ensino Superior (IESs) em nosso país. Essa expansão de acesso à 

educação superior tem intensificado a necessidade do empenho por uma melhoria da 

qualidade e da igualdade no ensino superior. Nesse sentido, governos e especialistas na 

área têm sido desafiados a comporem políticas públicas que cooperem com o crescimento e 

desenvolvimento digno para a comunidade acadêmica e para a sociedade em geral. 

O processo de expansão e criação de novos cursos a partir do caso da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) ocorreu através do Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Esse programa 

fomentou e tornou possível, em larga escala, que a FURG, retomasse seu processo de 

desenvolvimento, estendendo a inclusão dos estudantes à educação superior. Nesse 

sentido, a universidade estendeu as suas ações criando três novos campus nos seguintes 

municípios: Santo Antônio da Patrulha, localizado na região metropolitana do Rio Grande do 

Sul; São Lourenço do Sul, na região sul do estado; e Santa Vitória do Palmar (SVP), que 

situa-se no extremo sul do Brasil, próxima à fronteira com o Uruguai. Sendo este último que 

é objeto da presente análise.  

A FURG prevê a inclusão social como princípio norteador das ações educativas 

da Universidade. Deste modo, reafirma a preocupação e o compromisso com a 

democratização e o fomento da equidade de condições de acesso ao conhecimento e de 

permanência de alunos em situação de vulnerabilidade social. Tal princípio é aplicado nos 

mais diversos níveis de ensino, reconhecendo os limites e deficiências humanas como 

novas potencialidades criadoras de aprendizagem, na busca da formação cidadã, na defesa 

da democracia e do direito a diferença. 

No plano dos direitos humanos, da universalidade, indivisibilidade e 

interdependência desses direitos, o respeito pela diferença implica em promoção. Segundo 

(PIOVESAN, 2005), os grupos minoritários – afro-descendentes, mulheres, pessoas do meio 



 

 

                  

rural, portadores de necessidades especiais – devem ser vistos nas especificidades de sua 

condição social, garantindo-lhes o direito à diferença, qual seja, atenção especial. 

Nesse sentido, a FURG, assume seu papel e faz a sua parte, promovendo o 

acesso de parcela dos segmentos sociais supracitados ao seu sistema de ensino superior e 

consequentemente, mobilizando-se para que a permanência do aluno seja concretizada 

através da concessão de auxílios transporte, alimentação, creche e moradia. 

A partir desse momento, serão tecidas considerações a respeito da lei nº 12.711 

e logo após, será exposto e analisado o perfil dos cotistas que ingressaram no primeiro 

semestre de 2015 na FURG – Campus Santa Vitória do Palmar. Os cotistas em estudo são 

aqueles que optaram pela reserva de vagas L1 (candidatos com renda familiar bruta per 

capta igual ou inferior a 1,5 salários mínimo que tenham cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas), ou vagas L2 para aqueles candidatos auto declarados pretos, 

pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capta igual ou inferior a 1,5 salários 

mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

 

1 - Cotas 

 

No dia 29 de agosto de 2012 foi sancionada a lei nº 12.711, conhecida como a 

Lei das Cotas, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições 

federais de ensino técnico de nível médio. A referida lei estabelece que 50% das vagas 

ofertadas nos cursos de universidades e institutos federais devem ser reservadas para 

alunos oriundos do ensino público, que cursaram integralmente o ensino médio em escolas 

públicas, conforme o Art. 1º (BRASIL, 2012, p. 1) 

 

 

As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação 
reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por 
curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes 
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

 

 

Sendo assim, observa-se que o governo federal busca por força da lei garantir o 

ingresso de pessoas historicamente excluídas nos processos seletivos das instituições 

federais. Deste modo a distribuição de vagas se dá de forma proporcional a quantidade de 

vagas ofertadas por curso e turnos pela instituição, sendo 50% reservadas para pretos, 

pardos, indígenas, alunos de escola pública e de baixa renda. 

Para ser considerado apto a ingressar em uma vaga de cotista, o candidato deve 

fazer a escolha de um dos seguintes procedimentos: a) comprovar que estudou 



 

 

                  

integralmente o ensino médio em escola pública; b) autodeclarar ser pertencente à etnia 

indígena ou de cor preta ou parda; c) comprovar possuir renda igual ou menor a 1,5 salários 

mínimosper capita. Cabe salientar que a comprovação de renda na fase de inscrição nas 

vagas é autodeclarada, mas no ato da matrícula o aluno deve apresentar documentos 

comprobatórios da renda. Já o ingresso como preto, parto ou indígena exige somente a 

autodeclaração de raça, bem como é realizada em outras políticas de ações afirmativas no 

Brasil. 

 

 

Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º 
desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e 
indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na 
população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o 
último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (BRASIL, 
2012, p. 1) 

 

 

É necessário lembrar que antes da aprovação da Lei 12.771, 40 das 58 

universidades federais já praticavam alguma modalidade de ação afirmativa, dentre elas: 

cotas, bônus, reserva de sobrevagas e processos seletivos especiais, que tinham como 

escopo beneficiar grupos heterogêneos, entre eles alunos egressos de escolas públicas, 

pretos, pardos, indígenas, deficientes físicos, quilombolas, pessoas de baixa renda, 

mulheres negras, refugiados políticos, beneficiários de reforma agrária, entre outros. 

Nesse contexto, verifica-se que um dos impactos mais perceptível da Lei das 

Cotas é acréscimo de 18 universidades federais que passaram a possuir programas de 

ações afirmativas (GRUPO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES DA AÇÃO AFIRMATIVA, 

2013). Antes da lei ser sancionada, aproximadamente 31% das universidades federais não 

possuíam qualquer política de inclusão, e com a lei este cenário foi modificado através da 

obrigatoriedade da implementação de políticas dessa natureza.Outro impacto interessante é 

que até a sanção da lei as 40 universidades que possuíam diferentes procedimentos de 

ações afirmativas passaram a adotar uma política de ações afirmativas unificada e 

padronizada. 

Deste modo, a lei federal propõe uma ruptura na resistência presente as 

universidades em reservar vagas destinadas para pretos, pardos e indígenas. Com a 

criação dessa lei os grupos pertencentes às classes sociais mais pobres sejam inclusos em 

uma educação de nível superior. Com esse intuito, a lei estipula o Ministério da Educação e 

a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da 

República como responsáveis pelo acompanhamento e avaliação da política proposta, como 

descrito no Art. 6º da lei: 



 

 

                  

 

 

Art. 6º O Ministério da Educação e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial, da Presidência da República, serão responsáveis pelo 
acompanhamento e avaliação do programa de que trata esta Lei, ouvida a Fundação 
Nacional do Índio (Funai). 

 

 

De acordo com a legislação as instituições deveram implementar no mínimo 25% 

da reserva de vagas já no primeiro ano com as novas regras. Os institutos federais terão a 

partir da data de publicação da lei, que cumprir a lei de forma gradual até o prazo de 2016 

para se adaptarem integralmente ao disposto na Lei. 

 

 

Art. 8º As instituições de que trata o art. 1º desta Lei deverão implementar, no 
mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da reserva de vagas prevista nesta Lei, a 
cada ano, e terão o prazo máximo de 4 (quatro) anos, a partir da data de sua 
publicação, para o cumprimento integral do disposto nesta Lei. 

 

 

Cabe salientar que no Art. 7º a Lei das Cotas recomenda que o programa de 

acesso ao ensino superior para pretos, pardos e indígenas seja revisada no prazo de 10 

anos. Tal proposição demonstra claramente uma preocupação do governo federal com os 

possíveis impactos gerados pela lei.  

 

 

Art. 7º O Poder Executivo promoverá, no prazo de 10 (dez) anos, a contar da 
publicação desta Lei, a revisão do programa especial para o acesso de estudantes 
pretos, pardos e indígenas, bem como daqueles que tenham cursado integralmente 
o ensino médio em escolas públicas, às instituições de educação superior. 

 

 

2 - FURG Câmpus Santa Vitória do Palmar 

 

A pesquisa foi realizada no município de Santa Vitória do Palmar, que possui 

uma área de 5.244,18 km² distante 436 km da capital do estado do Rio Grande do Sul, 

conforme dados do IBGE a população estima é de 31.524 habitantes em 2014. A renda 

municipal provém principalmente do setor agropecuário, através do cultivo do arroz e 

estrutura-se com base na propriedade fundiária. 

Atualmente, o Campus SVP oferece os seguintes cursos: Bacharelado em 

Turismo Binacional (30 vagas e 05 vagas para estrangeiros), Bacharelado em Hotelaria (45 



 

 

                  

vagas), Tecnologia em Eventos (45 vagas), Bacharelado em Comércio Exterior (45 vagas), 

Bacharelado em Relações Internacionais (45 vagas). 

No processo de seleção em 2015/1 foram oferecidas 215 vagas, e houveram 89 

alunos inscritos. Sendo assim, somente 41,4% das vagas foram preenchidas. Cabe 

destacar, que não houveram alunos inscritos no processo de seleção do Curso de Turismo 

Binacional para as vagas reservadas para estrangeiros.  

Em relação aos alunos inscritos como cotistas L1 (candidatos que cursaram todo 

o ensino médio em escolas públicas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 

1,5 salário mínimo) e L2 (candidatos que cursaram o ensino médio em escola pública, com 

renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, auto declarados pretos, 

pardos ou indígenas) houveram 28 alunos ingressantes na universidade, representando 

31,5% das vagas preenchidas. Foram analisados os dados dos alunos cotistas de forma 

quantitativa a fim de conhecer o seu perfil. 

 

Gráfico 1: Gênero dos alunos 
 

Fonte: Dados obtidos no cadastro de matrículas do processo seletivo 2015 da Universidade 
Federal do Rio Grande – Campus Santa Vitória do Palmar 

 
Nesse contexto, pode ser observado no gráfico 1, 78,6% das vagas para cotistas 

foram preenchidas por mulheres, a totalizando 22 mulheres e 6 homens.Destaca-se a 

presença do gênero feminino no Campus Santa Vitória do Palmar, indicando a iniciativa da 

qualificação por melhores oportunidades de trabalho e de salário.  

Assim, a discussão sobre gênero no Brasil, enquanto categoria analítica é 

introduzido pelas estudiosas do feminismo a partir da década de 1980, partindo de 



 

 

                  

questionamentos sobre as categorias patriarcais, a divisão sexual do trabalho e a relação 

entre os sexos.Os debates desenvolvidos sobre as relações de gênero tentam mostrar que 

as diferenças sexuais superam a simples definição biológica, remetendo a discussão no 

campo social das diferenças produzidas e reproduzidas5 em relações desiguais e 

hierarquizadas entre os sujeitos, não apenas no campo natural, pois não poderiam ser 

justificadas. 

Portanto, o gênero busca garantir a mulher um papel de agente social histórico 

dando visibilidade às suas lutas e conquistas. Conforme demonstrado por Louro (1998, 

p.17) foi possível “tornar visível àquela que fora ocultada”, que lugar da exclusão e do 

silêncio tornou-se participativa e ativa nas lutas por políticas que satisfazem suas 

necessidades humanas6 e recebeu as melhores perspectivas de vida, pois as mulheres 

eram protagonistas e agentes da história do homem. Trabalhar a questão de gênero na ótica 

da equidade, da igualdade, de direito, na distribuição de poder e da superação de outras 

desigualdades é também entender como ocorrem às relações entre homens e mulheres no 

processo de inserção na universidade pública através das cotas. 

Assim, ressalta-se a importância das cotas para a universalização das 

universidades, a partir da discussão de João Baptista Borges Pereira (2002), que a adoção 

do sistema de cotas para ingresso no ensino superior seria uma forma de saldar uma dívida 

que a sociedade brasileira contraiu ao longo da história.  

 
Gráfico 2: Renda dos alunos 
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Fonte: Dados obtidos no cadastro de matrículas do processo seletivo 2015 da Universidade 

Federal do Rio Grande – Câmpus Santa Vitória do Palmar 

 
Conforme o gráfico 2, apresenta que a renda familiar é um salário mínimo, 

estando assim bem abaixo do limite que as cotas permitem que é um 1,5 salário mínimoper 

capita. Deste modo, os dados demonstram que a FURG está tendo um processo que visa 

universalidade, igualdade para todos os indivíduos. 

Cabe destacar, a importância da Assistência Estudantil, pois dificilmente uma 

família com a renda de um salário mínimo ou um salário mínimo e meio poderiam custear os 

gastos do aluno na universidade. Destarte, a Assistência Estudantil é uma ferramenta 

fundamental na garantia do direito ao acesso nas universidades públicas no Brasil, conforme 

o historiador Roberto Freire (2003) o princípio das cotas é uma ferramenta relevante para 

ampliar direitos, fortalecer a cidadania e o edifício democrático nacional. 

Nesse sentido, o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), apoia a 

permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação 

presencial das instituições federais de ensino superior. O plano tem como objetivo viabilizar 

a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do 

desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência 

e evasão. 

Para garantir a permanência do estudante, o PNAES oferece à ele: assistência à 

moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche 

e apoio pedagógico. As ações são executadas pela própria instituição de ensino, que deve 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento do programa. O critério de seleção é o perfil 



 

 

                  

socioeconômico dos estudantes, além de critérios estabelecidos de acordo com a realidade 

de cada instituição. 

Desta forma, o Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante (PDE) 

da FURG, através da Deliberação n°157/2010 do Conselho de Ensino Pesquisa, Extensão e 

Administração (COEPEA), no Art. 1°:  

 

 

O Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante (PDE) visa promover o 
desenvolvimento pleno do estudante universitário regularmente matriculado na 
Universidade Federal do Rio Grande, em cursos de graduação ou de pós-
graduação, contemplando o apoio pedagógico, a formação ampliada e a assistência 
básica.  

 

 

Gráfico 3:  Origem dos alunos. 
 

 
 

Fonte: Dados obtidos no cadastro de matrículas do processo seletivo 2015 da Universidade 
Federal do Rio Grande – Câmpus Santa Vitória do Palmar 

 
O gráfico 3 apresenta que 82% ou 23 alunos são do município sede do Câmpus 

Santa Vitória do Palmar, ou seja, a universidade proporcionou no território no qual está 

localizada a possibilidade do ingresso numa universidade pública federal. Desta forma, o 

REUNI fortalece o ensino superior em todo território nacional, pois muitos alunos dificilmente 

poderiam sair da sua cidade natal para estudar em uma universidade. Os dados obtidos 

reforçam que o REUNI está cumprindo a sua proposta de integração nacional, quando 14% 

dos alunos cotista são provenientes de outro estado, São Paulo. 



 

 

                  

Assim, a política pública da educação expande em todo território nacional, 

segundo Schwarcy (2001, p. A3) "como estratégica política para a abertura de um processo 

de negociação a longo prazo e como reação às pressões interna e externa, sobre as 

maneiras como a sociedade brasileira responde à desigualdade". 

 

 

Gráfico 4: Beneficiários do Bolsa Família 

 
Fonte: Dados obtidos no cadastro de matrículas do processo seletivo 2015 da Universidade 

Federal do Rio Grande – Câmpus Santa Vitória do Palmar 

 
 

No gráfico 4, podem ser observados dados de grande relevância, uma vez que 

demonstra a importância e a eficácia do Bolsa Família, que é um programa de transferência 

direta de renda que beneficia família em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo 

o país. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação 

os milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$77,00 mensais e está 

baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos.  

O Bolsa Família possui três eixos principais: a transferência de renda, que 

promove o alívio imediato da pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos 

sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as ações e programas 

complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários 

consigam superar a situação de vulnerabilidade. Desta forma, os dados apresentam a 

importância desta política pública como um aporte financeiro que permite o indivíduo 

permanecer na escola e dar continuidade aos seus estudos, assim perpassando as 

dificuldades impostas à sua classe social.  



 

 

                  

 

Considerações Finais 

 

As universidades públicas federais estão realmente cumprindo seu papel social, 

através da expansão das universalidades, da inclusão social e da equidade de acesso ao 

ensino superior. Na busca pelo alcance de políticas públicas que proporcionem a inserção 

de toda a população, principalmente, para os alunos egressos de escolas públicas, pretos, 

pardos, indígenas, deficientes físicos, quilombolas, pessoas de baixa renda, mulheres 

negras, refugiados políticos, beneficiários de reforma agrária. 

Desta forma, a pesquisa reafirma a importância da ampliação das universidades 

no Brasil e principalmente através da Lei das Cotas, que viabiliza o acesso de todos. Cabe 

destacar o Plano Nacional Assistência Estudantil, o qual, garante a permanência do aluno 

no ensino superior, através de auxílio moradia, transporte, alimentação  entre outros. 

Destarte, a pesquisa demonstrou que as políticas de cotas estão incluindo e 

possibilitando o direito a educação, das minorias antes excluídas das universidades. Neste 

sentido, a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), vem cumprindo o seu compromisso 

na fomentação na equidade e na justiça social, através inserção do aluno na universidade. 

Enfim, a FURG assegura o acesso e a permanência de todos os alunos na 

garantia de uma universidade que vise à universalidade e a inclusão social através da 

ampliação dos câmpus e também, em toda a vida acadêmica, através de programas e 

projetos, que possibilitam um direito social inviolável de todos os cidadãos - a educação. 

Além de proporcionar a inserção alunos no ensino superior público de qualidade que outrora 

encontravam-se excluídos. 
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