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1. INTRODUÇÃO 

 

A apresentação deste relatório a este Conselho Universitário visa ao 

atendimento da determinação do mesmo, que, por meio de sua Decisão n° 268 de 2012, 

Artigo 12, institui a Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações 

Afirmativas e, dentre as sete atribuições lá estabelecidas, arrola as seguintes: elaborar, 

ouvidas as Unidades Acadêmicas e as COMGRADs de cada curso, e encaminhar ao 

Conselho Universitário relatório anual de avaliação do Programa, além de a partir das 

avaliações parciais realizadas, sugerir mecanismos de aperfeiçoamento do Programa ao 

Conselho Universitário.  

Propõe-se, a partir deste primeiro documento, que os relatórios se refiram aos 

períodos compreendidos entre maio de um ano e maio do ano subsequente, de forma 

que seja possível a esta Coordenadoria compilar dados referentes ao acesso de 

estudantes à universidade, bem como a seu percurso acadêmico no ano anterior, o que 

não se dá de forma imediata aos ingressos e fechamentos de semestre, devido às 

características de nosso sistema de Graduação, que exigem interação com o Centro de 

Processamento de Dados (CPD) desta Universidade para obtenção de relatórios, após o 

fechamento dos processos a que se referem. Cumpre salientar que esta Coordenadoria 

foi instituída como órgão em dezembro de 2012 e teve sua estrutura de funcionamento 

de fato instalada em setembro de 2013. Assim, trata este relatório do período 

compreendido entre os anos de 2013 e 2014, iniciando-se assim o ciclo de apresentação 

anual de relatórios a este CONSUN. Por fim, destaca-se que o já referido Art. 12 da 

Decisão nº 268 de 2012 do CONSUN determina que se devam encaminhar relatórios 

bianuais de desempenho e permanência dos estudantes ingressantes pela reserva de 

vagas, não sendo o desempenho a encomenda central feita pelo Conselho Universitário 

no que se refere aos relatórios anuais.  

Nesse sentido, os dados que serão aqui apresentados relativamente ao impacto 

do Programa de Ações Afirmativas no que concerne ao desempenho acadêmico e à 

permanência dos estudantes configuram-se como ensaios já realizados para que se fixe 

a metodologia de trabalho para tanto, em conjunto com as COMGRADs desta 

Universidade e por meio de assessoria técnica de Comissão ad hoc de Avaliação, 

especialmente nomeada para este fim. 

 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Programa de Ação Afirmativa, em vigência na UFRGS desde 2008, incorporou-

se a um singular ciclo de políticas inclusivas adotadas por um grupo de Universidades 

Federais pioneiras. Superando obstáculos institucionais, a reserva de vagas para 

estudantes de escolas públicas e autodeclarados negros e indígenas alterou de modo 

significativo o perfil dos ingressantes no ensino superior público, seja quanto à origem 

escolar, seja quanto a sua condição econômica. 
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Na Universidade, a política de cotas representou, do ponto de vista político, a 

efetivação dos compromissos institucionais revelados na forte atuação da Reitoria na 

aprovação da medida, concluindo um conjunto de debates e discussões iniciado ainda 

na Gestão da Professora Wrana Panizzi e concretizado na gestão do Professor José 

Carlos Hennemann. Nesta gestão de Reitoria, constituiu-se Comissão Especial do 

Conselho Universitário para discutir a questão das ações afirmativas. A Comissão 

manifestou-se favoravelmente à instituição de um Programa na UFRGS, o que culminou 

na aprovação da Decisão nº 134 de 2007 do CONSUN, que implantou o Programa de 

Ações Afirmativas, executado em sua primeira fase no período 2008-2012. 

A adoção do Programa refletiu também a consumação dos esforços 

reivindicatórios do movimento social, em especial do movimento negro, para a 

formulação efetiva de políticas compensatórias no ingresso dos grupos sociais e étnicos 

sub-representados no ensino superior público.  

O percentual de 30% sobre o total das vagas destinadas a estudantes oriundos 

da Escola Pública e, dessas, 50% para estudantes autodeclarados negros acompanhou a 

modalidade adotada pela maioria das Universidades, principalmente quanto à utilização 

de percentual de reserva das vagas regulares, e não outro critério compensatório. Além 

disso, a criação de dez vagas anuais para ingresso de estudantes indígenas por meio de 

seleção específica garantiu a presença de indígenas das etnias sul-rio-grandenses em 

nossos cursos de graduação, o que não teria sido possível sem essa medida. 

O Edital do Vestibular da Universidade, ajustando-se aos objetivos de permitir a 

ocupação total das vagas reservadas, garantiu que o total de vagas disponíveis, mas não 

ocupadas pelos candidatos autodeclarados negros, fossem deslocadas para os 

candidatos de escola pública, mecanismo que, além de garantir a ocupação total das 

vagas reservadas pelo grupo alvo da política, consolidou o entendimento de que o 

percentual da reserva se efetivasse como de alcance mínimo, excluindo a possibilidade 

de teto.  

O relatório de avaliação 2008-2012 revelou o aumento significativo do número 

de egressos de escola pública entre os classificados em todos os cursos de graduação da 

UFRGS, passando de 31,53% do total em 2007 (último ingresso sem cotas) para 49,87% 

já em 2008. Em relação aos estudantes autodeclarados negros egressos de escola 

pública esse índice foi proporcionalmente mais significativo, evoluindo dos 3,27% em 

2007 para 11,03% em 2008. 

Para as responsabilidades de acompanhamento do Programa de Ações 

Afirmativas, a já citada Decisão nº 134 de 2007 constituiu a Comissão de 

Acompanhamento dos alunos do Programa de Ação Afirmativa e a Comissão de 

Acompanhamento dos Estudantes Indígenas (CAPEiN). Essas Comissões, vinculadas 

institucionalmente à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e à Secretaria de Assuntos 

Estudantis (SAE), respectivamente, tiveram importante papel em realizarem as 

primeiras ações de integração dos estudantes, notadamente os indígenas, e as 
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formulações de ações que visassem a garantir a permanência dos estudantes, como foi 

o caso do Programa de Apoio à Graduação, instituído naquele período pela PROGRAD.  

A avaliação dos cinco anos do Programa, em 2012, baseada nos relatórios 

apresentados pelas duas comissões de acompanhamento serviu de fonte estratégica 

para o trabalho realizado pela Comissão Especial do Conselho Universitário que 

elaborou a proposta de continuidade do programa, que redundou na Decisão nº 268 de 

agosto de 2012, aprovada pelo Conselho Universitário mediante avaliação positiva do 

programa.  

A aprovação da continuidade do Programa, além de sustentar-se nos êxitos que 

logrou, contou com o apoio institucional da Administração da Universidade, além de ter 

ocorrido imediatamente após o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), frente à qual, por unanimidade 

dos Ministros daquele Tribunal Superior, foi admitida a constitucionalidade das cotas 

raciais, que já vinham sendo adotadas em várias Universidades. É de se considerar que, 

embora já houvesse condições objetivas para a aprovação da continuidade do 

Programa, a decisão do STF contribuiu para que no Conselho Universitário fosse 

destacada muito mais a avaliação dos resultados e o aperfeiçoamento do Programa do 

que as justificativas para sua adoção. 

Mantida a estrutura básica, de 30% para estudantes de escola pública com 

subcota racial na mesma proporção da Decisão nº 134 de 2007, e vencida a proposição 

de cotas raciais estabelecidas independentemente da origem escolar do estudante e 

aumento do percentual para 50%, a Decisão nº 268 de 2012 trouxe como um dos seus 

principais avanços a extensão da vigência do Programa pelo período de 10 anos. Em se 

tratando de políticas destinadas a reduzir desigualdades de oportunidades a grupos 

sociais sub-representados no ensino superior público, a extensão do prazo de vigência 

do Programa reconheceu o ainda longo caminho a ser percorrido para a expansão 

desses direitos.  

Essa relativa estabilidade do Programa, quanto ao período de vigência e a 

compreensão sobre os desafios em relação à gestão das ações e programas a serem 

desenvolvidos, muito favoreceu a criação da Coordenadoria de Acompanhamento do 

Programa de Ações Afirmativas – CAF. Em seu Artigo 12, a Decisão nº 268 de 2012 do 

CONSUN decidiu-se pela instituição de um órgão de gestão, que tivesse atribuições de 

acompanhamento do Programa e de acompanhamento dos estudantes por meio de 

articulação com Unidades e COMGRADs de Curso. Tal órgão de gestão, além de contar 

com estrutura institucional e estar ligada diretamente à Pró-Reitoria de Coordenação 

Acadêmica, teria como estrutura mínima um Coordenador, um Vice-Coordenador e um 

Conselho Consultivo. 

O surgimento de um órgão de gestão específico para propor as ações de acesso 

e permanência, bem como avaliar o conjunto dos objetivos do Programa, deveu-se não 

apenas à constatação dos limites revelados pela atuação das Comissões, mas ainda à 

necessidade de dar identidade própria para uma política de impacto estrutural no perfil 
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estudantil da Universidade, com todas as implicações que isso trará no contexto das 

políticas acadêmicas e assistenciais. A vinculação da CAF à Pró-Reitoria de Coordenação 

Acadêmica revela que a execução e acompanhamento das ações afirmativas inserem-se 

na política de inclusão da Universidade em todos os âmbitos da vida acadêmica – ensino, 

pesquisa, extensão e internacionalização. 

Em outubro de 2012, foi aprovado no âmbito legislativo e sancionada a Lei 

Federal 12.711 de 2012 (Lei de Cotas), padronizando a reserva de vagas para estudantes 

oriundos do Ensino Público para todas as Universidades e Institutos Federais. Em relação 

ao Programa adotado nesta Universidade, a Lei de Cotas produziu uma alteração 

significativa, qual seja, o direito de concorrência nos processos seletivos daqueles que 

tivessem completado todo o ensino médio exclusivamente em escola pública, enquanto 

no Programa da UFRGS também era exigida metade do ensino fundamental em escola 

pública. Em relação ao percentual, a Lei 12.711 estipulou a obrigatoriedade de que todas 

as Instituições Federais disponibilizassem o mínimo de 12,5% do seu total de vagas a 

cada ano, de modo a que até 2016, alcançassem o percentual obrigatório de, no mínimo, 

50% do total de vagas em todos os cursos e turnos de graduação. 

O modelo de reserva de vagas adotado pela UFRGS pôde ajustar-se 

adequadamente às exigências da Lei de Cotas por já estar atendendo dois critérios 

importantes: a modalidade de cota social com subcota racial e o percentual de 30% com 

o padrão de ingresso vigente, a não ser a inclusão do critério renda econômica e a 

consequente inclusão de duas novas modalidades de ingresso – em cada uma das faixas 

de vagas de reserva a introdução de faixas reservadas a estudantes cuja renda familiar 

não ultrapassasse 1,5 salário mínimo per capita. A manutenção pela UFRGS da metade 

das vagas reservadas aos autodeclarados negros (agora PP – Pretos e Pardos) e 

indígenas, representando um percentual maior do que aquele previsto pela Lei, relativo 

à participação demográfica desses agrupamentos no estado em que se localiza a 

respectiva instituição, demonstra que não houve retrocesso quanto aos objetivos do 

Programa tal como instituído nesta Universidade.  

Mesmo com as vulnerabilidades próprias à execução de políticas públicas 

pioneiras, o Programa na UFRGS 2008-2012 conseguiu superar os desafios de uma 

política inovadora diante do paradigma das políticas universalistas e iniciou o 

desenvolvimento de um ciclo de compromisso com a diversidade sociorracial. Mesmo 

que os resultados sejam satisfatórios, trata-se, no entanto, de um estágio ainda 

incipiente, se considerarmos os desafios que virão pela frente, seja com a expansão do 

percentual da reserva de vagas determinado por lei, seja pela necessidade de 

consolidação de novos programas e ações, vinculados, principalmente, às políticas de 

permanência dos estudantes cotistas.  
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3. O IMPACTO DA LEI DE COTAS NO PERFIL DO INGRESSO 

 

Dentre as alterações produzidas pela Lei Federal 12.711/2012, a dispensa da 

exigência de metade do ensino fundamental pode ter sido um dos fatores responsáveis 

pelo aumento do número de inscritos no vestibular de 2013.  

No vestibular de 2012, houve 40.978 inscritos, enquanto no vestibular de 2013, 

já com a existência da Lei de Cotas, o número de inscritos subiu para 46.244. É possível 

associar o aumento de inscritos na modalidade de ingresso escola pública e escola 

pública PPI a essa elevação, já que a modalidade universal manteve-se com os mesmos 

índices de 2012. Já no vestibular de 2014, o número de inscritos retornou aos patamares 

anteriores a 2013, indicando que o aumento de 2013 atendeu demanda reprimida pela 

exigência de que o candidato tivesse realizado metade de seu ensino fundamental em 

escola pública. Os dados disponíveis ainda não permitem estimar o número de 

estudantes de condição socioeconômica compatível com renda alta (Ra) e renda baixa 

(Rb) que usufruíram de bolsa de estudos em escola privada e que, em razão do modelo 

de reserva estabelecido em Lei, não podem usufruir das cotas, seja na modalidade de 

renda baixa, seja na modalidade de autodeclaração étnico-racial. A situação, em termos 

de inscrições para o exame seletivo de ingresso para as vagas regulares, está resumida 

no Gráfico 1. Para os dados dos anos anteriores, remetemos o leitor à publicação UFRGS 

(2013), que contém os relatórios realizados por esta Universidade no que se refere ao 

Programa de Ações Afirmativas no período de 2008 a 2012. 

 

Gráfico 1. Inscritos por categoria de ingresso no CV/UFRGS de 2012 a 2014 
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A classificação para vagas reservadas ao Programa de Ações Afirmativas nesta 

Universidade já vinha sendo total durante o ciclo 2008-2012, como dados divulgados 

amplamente no relatório contido na publicação UFRGS (2013), acima referida. Essa 

classificação mantém-se neste patamar, ainda que continue havendo migração de vagas 

entre as faixas de reserva, tal como se pode observar nos dados de classificação contidos 

na Tabela 1. 

Tabela 1. Proporção de classificados por faixa de reserva em 2013 e 2014 

 

Categoria 

2013 2014 

Inscritos Vagas 
Classificados 

Inscritos Vagas 
Classificados 

Absoluto % Absoluto % 

Universal 25309 3476 3754 108,0% 23851 3771 3801 100,8% 

Ra 4008 444 526 118,5% 6588 446 522 117,0% 

Rb 1017 444 296 66,7% 1708 446 335 75,1% 

Rc 13825 395 495 125,3% 8291 399 476 119,3% 

Rd 2195 395 353 89,4% 1606 399 323 81,0% 

         
 

O critério socioeconômico, inovação trazida pela Lei de Cotas, seccionou os 

egressos de escola pública e negros em quatro novas modalidades de concorrência no 

concurso vestibular, em virtude da introdução dos estratos de renda superior e inferior; 

além disso, introduziram nova nomenclatura obrigatória para as subcotas étnico-raciais. 

Para conformar-se à lei, desde o CV 2013, o edital da UFRGS assumiu as seguintes faixas 

de reserva: Ra – estudantes egressos de escola pública, com renda familiar igual ou 

inferior a 1,5 salários mínimos per capita; Rb – estudantes egressos de escola pública, 

autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar igual ou inferior a 1,5 

salários mínimos per capita; Rc – estudantes egressos de escola pública, com renda 

familiar superior a 1,5 salários mínimos per capita; e Rd – estudantes egressos de escola 

pública, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar superior a 1,5 

salários mínimos per capita. Conforme os dados de inscrição nos concursos, houve um 

predomínio acentuado dos egressos de escola pública de renda superior na comparação 

com os de renda inferior. Foram 16.020 candidatos inscritos contra 5.025 (na razão 

aproximada de três para um). Já em 2014, houve uma diminuição dos de renda superior 

e aumento dos de renda inferior, com respectivamente 9.897 e 8.296 inscritos (ver 

Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Inscritos no CV/UFRGS por modalidade de renda em 2013 e 2014 

 

Em relação à modalidade PPI (pretos, pardos ou indígenas), o número total de 

inscritos, independentemente da condição socioeconômica, não produziu alterações 

significativas: 3.212 em 2013, contra 3.314 em 2014, expressando um aumento de  cerca 

de 3%. Contudo, observou-se no período 2013-2014 um aumento maior do que aquele 

do ano de 2012.  

Com relação ao perfil dos ingressantes por reserva de vagas nesta Universidade, 

é importante notar que, embora a classificação para vagas reservadas a autodeclarados 

negros não tenha sido integral em relação ao número de vagas ofertadas, percebe-se 

que, ao longo do período 2008-2013, houve um crescente aumento da taxa relativa a 

esta modalidade de reserva, conforme se pode observar no Gráfico 3.  
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Gráfico 3. Classificação para vagas ofertadas a candidatos pretos e pardos de 2008 a 2014 

 

A tendência de baixa classificação nas vagas destinadas aos estudantes 

autodeclarados negros, que, no período 2008-2012, alcançou menos dos 50% das vagas 

disponíveis, foi revertida com a aprovação pelo CEPE da Decisão nº 22 de 2011, que 

alterou os critérios de pré-classificação dos candidatos para avaliação da redação, 

passando a determinar que a reserva de vagas fosse observada para fins dessa pré-

classificação. No ano seguinte, houve aumento significativo na classificação para essas 

vagas, aumento que se manteve nos anos subsequentes. No curso de Medicina, por 

exemplo, no qual até 2011 apenas três vagas das 84 disponíveis tiveram candidatos 

classificados, nos vestibulares de 2012, 2013 e 2014, houve classificados para todas as 

21 vagas anuais. No curso de Direito, observou-se o mesmo efeito; nos vestibulares de 

2013 e 2014, houve classificados para todas as vagas anuais disponíveis. 

Conforme se pode observar do Gráfico 4, houve uma elevação significativa no 

número de cursos que tiveram classificação total para as vagas reservadas aos 

autodeclarados negros e, na nomenclatura atual, PPI (pretos, pardos e indígenas). Se em 

2010 apenas três cursos tiveram classificação total (Ciências Contábeis, Engenharia 

Cartográfica e Serviço Social), a partir de 2012, iniciou-se uma forte elevação da taxa de 

classificação, quando 20 cursos tiveram classificação total, evoluindo para 28 em 2013 

e 41 em 2014. Destaca-se que, entre os cursos com classificação total, além dos cursos 

de Medicina e Direito, já referidos, os demais são cursos de densidade alta ou média de 

concorrência no CV, indicando a tendência dos candidatos autodeclarados negros/PPI a 

aceitarem o desafio de ingresso e permanência em cursos de maior competitividade. O 

quadro incluído no Anexo A deste relatório discrimina os cursos com ocupação total ou 
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parcial por estudantes autodeclarados negros ou PPI (conforme ano de ingresso e 

respectiva nomenclatura).  

 

 
Gráfico 4. Cursos com classificação total nas vagas reservadas a autodeclarados negros 

(2008-2012) e autodeclarados pretos, pardos e indígenas (2013-2014) 

 

Em relação à divisão entre renda alta e renda baixa, mesmo que a ocupação das 

vagas seja total entre os egressos de escola pública, é possível identificar desigualdades 

quanto ao efetivo acesso à Universidade a partir da relação entre inscritos e 

classificados. Em 2013, por exemplo, a densidade geral dos candidatos de renda superior 

foi de 27,8 candidatos por vaga, enquanto que de renda inferior foi de 15,76, indicando 

ser maior a concorrência entre os de renda superior. Nos candidatos PPI, a realidade é 

oposta: entre os candidatos de renda inferior, há concorrência mais acirrada, levando 

em conta estarem submetidos a uma densidade geral maior do que os de renda 

superior. Em 2013, embora os candidatos PPI de renda inferior tenham se classificado 

para um número menor de vagas do que os de renda superior, 296 contra 353, 

suportaram uma concorrência geral de 13,41 candidatos por vaga, contra 2,88 dos de 

renda superior. O Gráfico 5 discrimina os números de classificados nos concursos 

vestibulares por faixa de renda.  
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Gráfico 5. Candidatos classificados nos vestibulares 2013 e 2014, por modalidade de 

concorrência. 
 

Por fim, não há dados que indiquem ter havido ingresso de estudantes 

autodeclarados indígenas pelas vagas PPI. Quando ao ingresso especial, por meio do 

Processo Seletivo Específico para Estudantes Indígenas, houve em 2013 e 2014 o 

ingresso de 18 estudantes em 20 vagas ofertadas. Os cursos escolhidos em 2013 e 2014 

foram: Ciências Jurídicas e Sociais, Enfermagem, Medicina, Odontologia e Serviço Social. 

Além dessas, em 2013 foram escolhidos os cursos de Educação Física, Geografia, 

História, Pedagogia e Psicologia; no de 2014, Artes Visuais, Fisioterapia, Nutrição, 

Políticas Públicas e Saúde Coletiva. As vagas de Pedagogia e Psicologia não foram 

preenchidas. 

4. ANÁLISES PRELIMINARES DE DESEMPENHO DISCENTE 

Conforme já se advertiu na introdução a este documento, este Conselho 

Universitário solicita que as análises de desempenho sejam realizadas a cada dois anos 
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Nabarro; Professora Andréa Fachel Leal, do Departamento de Sociologia do Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas; Professor I-Juca Pirama Gil, do Departamento de Estudos 

Especiais da Faculdade de Educação; Professor Raul Weber, do Departamento de 

Informática Aplicada, do Instituto de Informática; Sr. Gilberto Müller Beuren, técnico-

administrativo e estatístico da Secretaria de Avaliação Institucional; Acadêmico Gregório 

Grisa, estudante de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação. A 

Comissão conta com o trabalho de um assistente administrativo da CAF, Sr. Tiago 

Tresoldi, que realiza parte do trabalho de extração e processamento dos dados, e conta 

com TI designada pelo CPD/UFRGS, Sra. Fernanda Vieira Figueira, para eventuais 

consultas àquele Centro. 

Algumas diretrizes fundamentais foram estabelecidas para o trabalho de 

avaliação do desempenho dos discentes ingressantes por reserva de vagas, a partir das 

quais se têm realizado escolhas e tomado decisões de análise. São elas: 

 a interação com as COMGRADs de curso é de fundamental importância para o 

trabalho de avaliação, uma vez que assim determina o CONSUN nas atribuições da 

CAF, além de ser este o órgão diretamente responsável pelo acompanhamento 

discente nos cursos desta Universidade; 

 a análise de impacto do Programa de Ações Afirmativas em termos de desempenho 

discente na UFRGS privilegia os dados de integralização de curso (diplomação) e 

evasão; 

 quanto aos dados de evasão, os dados gerais, obtidos na UFRGS por curso, são 

importantes, mas é relevante discriminar os dados de mobilidade estudantil entre 

cursos daqueles referentes à efetiva evasão da Universidade; 

 para avaliar o impacto do Programa de Ações Afirmativas, será relevante estabelecer 

comparações 

o entre os indicadores de diplomação e evasão obtidos antes e depois da 

instituição das ações afirmativas na UFRGS; 

o entre os perfis de estudantes atualmente ingressantes na UFRGS no que 

concerne a diplomação e evasão; 

o entre os três ciclos da implantação do Programa – 2008; 2012 (em virtude da 

elevação no número de ingressantes autodeclarados negros ou PPI) e 2013, 

quando se institui a Lei de Cotas; 

 a análise de indicadores para fins de acompanhamento discente e de formulação de 

propostas de aperfeiçoamento do Programa exige que se estabeleça um método de 

análise do desempenho dos estudantes ativos; 

 para avaliação dos dados obtidos serão necessárias análises de caráter qualitativo. 

O primeiro desafio a ser superado foi a obtenção dos dados, uma vez que nosso CPD 

trabalha eminentemente com processos dinâmicos, como a informação de conceitos, o 

ordenamento, a matrícula, a manutenção dos sistemas de registro de pesquisa e 

extensão, entre tantos outros. Além disso, atende a diversos setores, com demandas 

heterogêneas no que concerne a dados. Inicialmente, trabalhamos em regime de 
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reuniões com a equipe do CPD para que aquele órgão realizasse o fornecimento de 

dados, o que se revelou, acima de tudo, demorado. Partiu-se, então, para o 

desenvolvimento de uma interface de gestão que pudesse servir à CAF para 

cumprimento de suas atribuições de avaliação e acompanhamento. A partir da 

disponibilização definitiva dessa interface, após diversos ajustes, o que ocorreu em 

abril/2014, foi possível a obtenção pela própria Coordenadoria de relatórios que, afinal, 

agilizaram o trabalho que ora se realiza. 

O método de extração dos dados, portanto, é realizado diretamente a partir da 

interface de gestão da CAF, via Web. A partir dela, obtêm-se planilhas codificadas dos 

dados, a fim de que informações pessoais dos estudantes não sejam acessíveis, mas que 

permitam acesso ao método por atores da Universidade que porventura queiram 

conferir a origem dos dados extraídos, conforme se representa na Figura 1 abaixo. 

 

 
 

 
Figura 1. Interface de gestão da CAF para extração de planilhas (nomes e números de cartão 

ofuscados)  
 

Cumpre advertir, contudo, que os dados assim obtidos não permitem análises mais 

refinadas no que se refere a anos já passados. Podem-se obter dados totais gerais desde 
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o ano de 1978, mas não se podem aplicar alguns filtros necessários, como a análise de 

diplomação de coortes específicas em períodos de tempo específicos e comparáveis ao 

tempo já transcorrido desde a implantação das cotas. Essas análises comparativas ainda 

aguardam acesso a dados fornecidos pelo CPD. Do mesmo modo, a obtenção de dados 

referentes ao questionário socioeconômico preenchido pelos estudantes no momento 

de sua candidatura ao CV não são de acesso direto. Por fim, dados referentes ao 

desempenho de estudantes no CV, para além da média geral final, não são tampouco 

disponíveis, impedindo correlações mais refinadas nesse sentido, por ora. Assim, 

relatórios referentes a importantes dados de perfil, como origem escolar, escolarização 

da família de origem, perfil dos estudantes quanto a ser ou não trabalhador, notas em 

específicas provas no todo do exame de ingresso etc. não são acessíveis por meio de 

nosso sistema de Graduação. Essas são variáveis importantes a serem consideradas em 

análises futuras, o que até aqui não foi possível. Já realizamos reunião com a Secretaria 

de Avaliação Institucional, a convite do secretário Prof. Daltro Nunes, a fim de realizar 

análises conjuntas que agilizem alguns desses recortes. 

A análise dos dados foi realizada, essencialmente, pelo desenvolvimento de 

ferramentas internas específicas (“scripts” em linguagem Python e R), que permitiam 

explorar os dados, aplicar métodos de estatística descritiva, testar hipóteses na medida 

do possível em termos de significância e probabilidade, visando estabelecer parâmetros 

e desenvolver metodologias para as análises futuras, e exportar dados para planilhas 

Excel, de modo a poder compartilhar os dados finais com o público amplo. O processo 

de análise revelou a importância da publicidade não apenas dos resultados finais, mas 

também dos métodos e sistemas desenvolvidos para tal, que foram discutidos em suas 

especificidades técnicas com os membros da Comissão de Avaliação. 

 

4.1 Situação acadêmica: dados gerais 

 

Para o estabelecimento de um quadro geral inicial, decidiu-se por ordenar os 

dados da situação acadêmica dos estudantes desde o ano de implantação da reserva de 

vagas na UFRGS. A extração desses dados foi realizada em 13/06/2014, revelando, 

assim, a situação naquele momento. As tabelas e gráficos a seguir comparam os 

seguintes grupos, tendo como amostra todos os estudantes da UFRGS que ingressaram 

desde 2008: ingressantes pelo grupo de concorrência universal; ingressantes de escola 

pública não autodeclarados e autodeclarados PPI; estudantes ingressantes pela reserva 

de baixa renda. Deve-se notar que, no que se refere aos anos 2008-2012, a 

nomenclatura utilizada era ‘autodelcarados negros’ e que não havia reserva de vagas 

destinada a estudantes de baixa renda. A situação acadêmica desses grupos – se ativos, 

afastados, evadidos ou egressos (diplomados) – foi comparada. A Tabela 2 apresenta os 

números assim obtidos, que podem ser visualizados comparativamente por meio do 

Gráfico 6. 
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Tabela 2. Dados gerais de situação acadêmica por categoria de ingresso de 2008 a 

2014/1 

 Reserva de Vagas 

Universal  Escola Pública 

(global) 

Negro & PPI Baixa Renda 

Evadido 1.683 17,7% 313 15,0% 43 3,9% 4.924 17,2% 

Afastado 434 4,6% 98 4,7% 40 3,7% 1.772 6,2% 

Ativo 6.765 71,3% 1.590 76,0% 1.008 92,4% 19.348 67,4% 

Egresso 610 6,4% 92 4,4% 0 0,0% 2.651 9,2% 

Total 9.492 100,0% 2.093 100,0% 1.091 100,0% 28.695 100,0% 

         
 

 

 
Gráfico 6. Situação acadêmica por categoria de ingresso de 2003 a 2014/1 

 

Evadido % Afastado % Ativo % Egresso %

Reserva 17,7% 4,6% 71,3% 6,4%

Não PPI 18,5% 4,5% 69,9% 7,0%

PPI 15,0% 4,7% 76,0% 4,4%

Universal 17,2% 6,2% 67,4% 9,2%
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Quanto à evasão, além de já se ter demonstrado não haver diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos, refinou-se a análise para discriminar os 

números de evasão de curso daqueles de evasão efetiva da UFRGS, dados que se 

apresentam no Gráfico 7. Nessa análise, percebe-se que a evasão por transferência 

entre cursos é maior entre cotistas (maior que 1σ) e de evasão da UFRGS, um pouco 

maior entre estudantes do ingresso universal, embora essa diferença não seja 

estatisticamente significante (menos que 1σ). 

 

 

 
Gráfico 7. Tipo de evasão por categoria de ingresso de 2008 a 2014/1 

 

Quanto à diplomação, percebe-se que esta é mais alta entre os alunos o grupo 

de ingresso universal e o grupo geral da reserva de vagas. Contudo, é fundamental notar 

o baixo índice de diplomação obtido até aqui, desde o ano de 2008, o que 

provavelmente está associado ao período de tempo transcorrido desde a implantação 

do Programa de Ações Afirmativas. A fim de lançar luz sobre essa questão e estabelecer 

um contexto mais informado a partir do qual se possam avaliar esses indicadores, 

examinamos os dados de diplomação dos cursos desde o momento em que há dados 

disponíveis e confiáveis. O Gráfico 8 mostra a situação geral de diplomação na UFRGS 

desde 1978.  

 

Reserva (Total) Não PPI PPI Universal
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Gráfico 9. Situação acadêmica global na UFRGS entre 2007 e 2014/1 

 

Nota-se, da leitura do Gráfico 8 acima, que, já a partir de 2007, há uma queda 

que se demonstra contínua até 2014. Essa queda, associada aos dados de situação 

acadêmica no intervalo temporal que vai de 2007 a 2014, demonstra que, para uma 

análise razoável de dados de diplomação, é necessário o transcurso de oito anos, uma 

vez que grande parte dos estudantes ingressantes de 2007 até aqui encontra-se em 

situação ‘ativo’; ou seja, cursando sua graduação. Isso pode ser visualizado no Gráfico 9. 

Os dados representados no Gráfico 8, evidentemente, são médias obtidas a 

partir de considerável variação na taxa de egressos entre cursos. Além disso, deve-se 

considerar que há também variação entre o número de anos exigido para integralização 

em cada curso. O Anexo B apresenta a taxa de egressos de cada um dos cursos 

examinados de 1978 em diante, para obtenção do Gráfico 8. O Gráfico 10, a seguir, 
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exemplifica, por meio dos dados de diplomação de quatro cursos até 2006, o espectro 

da variação existente entre cursos. 

 

 

 

 

 
Gráfico 10. Porcentagem de egressos em quatro cursos da UFRGS de 1978 a 2006/2 

 

Assim, duas conclusões são importantes a partir desses dados de série histórica: 

os alunos desta universidade demoram considerável número de anos para 

integralizarem seus cursos e a variação nas taxas de diplomação entre cursos é 

considerável, podendo-se identificar cursos com alta, média e baixa taxa de 

integralização. De posse dessas informações, realizamos a segunda análise dos dados de 

diplomação, que se apresenta na seção seguinte. 

 

4.2 Diplomação em tempo médio em quatro categorias de cursos 

 

Optou-se por refinar um pouco a análise por meio do recorte de uma amostra 

específica de cursos para análise de diplomação que levasse em consideração um índice 

público disponibilizado semestralmente na UFRGS pela Secretaria de Avaliação 

Institucional – SAI. Trata-se do tempo médio de permanência em curso dos alunos 

diplomados, que oferece uma medida do tempo médio que os discentes tomam para se 

diplomar em cada curso e unidade acadêmica. Realizamos, então, uma análise da 

diplomação apenas dos cursos nos quais essa média de tempo não ultrapassasse 12 

semestres, uma vez que esses dados foram extraídos em 2014/1, e esse era o tempo, 

em semestres, transcorrido desde a implantação da reserva de vagas, em 2008. Essa 

decisão analítica prende-se ao contexto acima descrito e ao desejo de se contar com um 

número razoável de estudantes diplomados para uma análise que separasse os cursos 
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em grupos que pudessem evidenciar mais claramente os impactos do programa nesse 

indicador, diante dos contextos diversos que cada curso da UFRGS oferece para 

avaliação por indicadores. No Anexo B, os cursos considerados na amostra resultante do 

recorte assim estabelecido estão sombreados pela cor verde. 

A situação geral nessa amostra de cursos, quanto à situação acadêmica dos 

estudantes, é aquela resumida na Tabela 3 e no Gráfico 11. 

 

Tabela 3. Situação geral: cursos de tempo médio de permanência igual ou menor a 12 
semestres 

 

 Cotistas Universal Global Cotistas Universal 

Egressos 311 1208 1519 38,6% 44,9% 

Ativos 232 545 777 28,8% 20,3% 

Afastados 13 69 82 1,6% 2,6% 

Evadidos 250 868 1118 31,0% 32,2% 

Total 806 2690 3496 100,0% 100,0% 

      
 

Realizando, então, a análise dos dados de diplomação apenas nesses cursos, 

obteve-se uma amostra de 3.496 alunos; 9% dos ingressantes entre 2008/1 e 2014/1. 

Nesse universo, a maior porcentagem de egressos na categoria Universal tem 

significância clara (1σ); a maior porcentagem de ativos na categoria Cotistas tem 

significância muito clara (2σ); não há significância entre afastados e evadidos 1  (ver 

Gráfico 11). 

 
Gráfico 11. Situação acadêmica em cursos da UFRGS cujo tempo de permanência é igual ou menor a 12 s. 

                                                                 

1 Teste χ2: p-value < 0,00001, amplitude pequena (Cramér V = 0,0906). 
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Como a situação dos cursos é muito distinta entre si (ver a coluna índice SAI e os 

demais dados do Anexo B) e o propósito deste texto não poderia ser relatar a situação 

em cada curso, procurou-se estabelecer um agrupamento dos cursos que possibilitasse 

uma visada mais refinada. Para tanto, três dimensões foram consideradas relevantes.  

A primeira delas foi a concorrência no concurso vestibular, manifesta pela dita 

densidade, publicada anualmente pela COPERSE, na qual se pode saber quantos 

candidatos houve em cada curso para vaga oferecida. A segunda foi a razão de egressos, 

obtida para as análises acima comentadas; ou seja, a razão entre o número de 

estudantes ingressantes e o número de diplomados. Para o objetivo de realizar este 

agrupamento de cursos, foi considerada a taxa de egressos no período compreendido 

entre os anos de 1996 e 2006. Por fim, calculou-se um índice que refletisse de algum 

modo a retenção, ou o tempo de permanência dos estudantes para conclusão de curso. 

Esse índice, chamado índice de integralização, confronta o tempo médio de 

permanência em curso, tal como calculado e divulgado pela SAI, ao tempo aconselhado 

para integralização do curso, conforme as grades curriculares de cada curso. A tabela 

com os índices assim obtidos, por curso, é aqui apresentada no Anexo B, já citado. 

Essas três dimensões foram empregadas estatisticamente, agrupando-se os 

cursos (“k-means clustering” ou “agrupamento por k-pontos médios”) por meio do 

algoritmo de Lloyd2. O Anexo B apresenta os índices de cada curso com relação às três 

dimensões analisadas e a Tabela 4 a seguir apresenta alguns exemplos.  

 

Tabela 4. Índices utilizados para o agrupamento de cursos: exemplos 

Curso Índice SAI Etapas Índice de 
integralização 

Densidade 
CV 

Razão 
Egressos 

Administração 11,05 10 1,105 14,18 0,654 

Agronomia 12,82 10 1,282 7,18 0,598 

Arquitetura e 
Urbanismo 

13,17 10 1,317 15,54 0,691 

Arquivologia 9,42 8 1,177 8,80 0,521 

Artes Visuais 11,60 8 1,450 3,95 0,417 

Biblioteconomia 10,79 8 1,348 5,41 0,517 

      
 

A análise assim realizada estabeleceu os seguintes quatro grupos de cursos:  

                                                                 

2 Lloyd, Stuart P. (1982), Least squares quantization in PCM, IEEE Transactions on Information Theory 28 
(2): 129–137, doi:10.1109/TIT.1982.1056489. 
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 Grupo A: cursos assemelhados especialmente por terem densidade de 

concorrência no CV alta e razão de egressos alta; 

 GRUPO B: cursos assemelhados por terem densidade de concorrência no 

CV alta, razão de egressos média-alta e índice de integralização médio-

alto;  

 GRUPO C: cursos assemelhados especialmente por terem densidade de 

concorrência no CV média-baixa e índice de integralização alto; 

 GRUPO D: cursos assemelhados especialmente por terem densidade de 

concorrência no CV média-alta e índice de integralização médio-alto. 

A lista completa de cursos por grupo consta do Anexo B; nela, os cursos em itálico 

são os que ultrapassaram 12 semestres de tempo médio de permanência em curso 

desde 2008 e foram, portanto, excluídos desta amostra de diplomação. Pretende-se 

seguir esse método de análise ano a ano, de tal forma que a amostra vá sendo ampliada 

à medida que mais cursos e turmas possam ser incluídos. Os resultados quanto à 

situação acadêmica em cada um desses quatro grupos de cursos são os que se 

apresentam a seguir. 

No grupo A, ver Gráfico 12, não há significância estatística em nenhuma situação 

acadêmica entre as categorias de cotista e não cotista (χ2: p-value = 0,564; Cramér V 

0,0654; 498 alunos). 

 

 
Gráfico 12. Situação acadêmica em cursos do grupo A cujo tempo de permanência em curso 

é igual ou menor a 12 semestres 
 

No grupo B, ver Gráfico 13, a diferença em “Egressos” é significativa, com mais 

alta diplomação entre alunos do ingresso universal; a diferença em “Ativos” é muito 

significativa, com mais alunos da reserva de vagas entre alunos ativos; não há 

significância na diferença em “Afastados” e “Evadidos” (χ2: p-value = 0,00204, Cramér V 

0,161, 566 alunos). 
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Gráfico 13. Situação acadêmica em cursos do grupo B cujo tempo de permanência em curso 

é igual ou menor a 12 semestres 
 

No grupo C, ver Gráfico 14, só há significância, pequena, na diferença da situação 

acadêmica “Ativos” entre as categorias de “Reserva” e “Universal”, com maior 

percentual de ativos entre alunos da reserva de vagas (χ2: p-value = 0,0864, Cramér V 

0,0622, 1701 alunos). 

 

 
Gráfico 14. Situação acadêmica em cursos do grupo C cujo tempo de permanência em curso 

é igual ou menor a 12 semestres 
 

No grupo D, ver Gráfico 15, a diferença em “Egressos” é significativa, com maior 

percentual de egressos entre alunos do ingresso universal, mas de baixo efeito; a 

diferença em “Ativos” é muito significativa, com maior número de ativos entre os alunos 

da reserva de vagas; não há significância nas demais situações acadêmicas (χ2: p-value = 

0,00121, Cramér V 0,147, 731 alunos). 
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Gráfico 15. Situação acadêmica em cursos do grupo D cujo tempo de permanência em curso 

é igual ou menor a 12 semestres 
 

4.3 Proposta de indicadores de desempenho de alunos ativos 

 

Ainda que os indicadores integralização de curso (diplomação) e evasão sejam 

chaves para a futura avaliação do Programa de Ações Afirmativas, também são 

relevantes as análises de desempenho de alunos ativos. Como vimos, o lapso de tempo 

necessário para que se possam obter indicadores de diplomação é longo; além disso, a 

análise de alunos ativos é altamente relevante para que se subsidiem COMGRADs, 

PROGRAD e outros órgãos para a realização de ações que apoiem a permanência 

qualificada dos estudantes em seus cursos. Os dados referentes a esses indicadores 

serão objeto de trabalho desta Coordenadoria para o relatório bianual das turmas de 

2013 e 2014, a ser enviado a este Conselho Universitário em 2015, mas a Comissão Ad 

hoc de avaliação já realizou diversos ensaios, a fim de elaborar a proposta que aqui se 

apresenta. Tal proposta encontra-se referendada pelo Fórum de Coordenadores de 

Graduação, no qual todos os dados de desempenho até aqui compilados foram 

apresentados como forma de preparação do presente relatório. 

Para este ensaio, foram considerados quatro cursos cujo tempo médio ou 

mesmo mínimo de diplomação ainda não havia transcorrido até a extração dos dados, 

a saber: Medicina, pertencente ao grupo A de cursos; Medicina Veterinária, pertencente 

ao grupo B; Química, pertencente ao Grupo C; e Engenharia Civil, pertencente ao grupo 

D. Inicialmente, foram realizadas análises baseadas nos índices existentes na 

universidade para ordenamento de matrícula – o I3, índice obtido a partir dos conceitos 

dos alunos, e o I1, índice relativo ao semestre da seriação aconselhada em que o aluno 

é situado, para fins de ordenamento. O propósito da escolha desses dois indicadores era 

o de compilar dados referentes ao desempenho geral em disciplinas e a retenção, 

considerando que sejam esses os indicadores mais relevantes inicialmente. Essa análise 

revelou-se infrutífera. Em especial, como buscamos maximizar a extração direta de 

dados por meio da interface de gestão da CAF, obtivemos números muitas vezes 

insuficientes pelo fato de que os índices não estão disponíveis para alunos não ativos, 

uma vez que não são índices de avaliação. Isso impede que se tenha cada turma de 

ingresso como grupo com relação ao qual as análises poderão ser realizadas, uma vez 
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que índices de alunos afastados, entre outros, não são calculados. Tais números servem 

aos processos de ordenamento e não foram concebidos para fins de avaliação 

institucional ou avaliação de programas da universidade.  

Diante disso, a Comissão de Avaliação sugeriu que fosse realizada uma análise 

que considerasse os conceitos obtidos pelos estudantes para aprovação em disciplinas 

e o número de créditos do curso já integralizados pelo aluno, de modo que, para fins de 

visualização da retenção, fosse examinada a taxa de créditos não integralizados. Para a 

extração de um número que refletisse o aproveitamento em disciplinas, foi utilizado um 

índice internacionalmente adotado, chamado grade-point average, ou GPA, que varia 

de 0,0 a 4,0.3 

Esse método, considerando os quatro cursos tomados como ensaio preliminar, 

permitiu a construção dos gráficos de dispersão que são abaixo apresentados, 

referentes à turma de ingressantes de 2008, escolhida em virtude de ser aquela que 

mais tempo de curso teve desde a implantação do Programa de Ações Afirmativas. 

O Gráfico 16 mostra a situação dos estudantes de Medicina ingressantes em 

2008. Não há diferença significativa entre a situação de cotistas e não cotistas. Na 

comparação entre cotistas e não cotistas ingressantes no segundo semestre de 2008, a 

taxa de créditos integralizados é superior entre os ingressantes não cotistas, 

respectivamente 92,35% e 91,27%. A diferença, contudo, não é estatisticamente 

significativa (teste de χ2). 

 

                                                                 

3 O GPA (Grade Point Average)  é um sistema de avaliação amplamente utilizado internacionalmente, 
especialmente nos países da América do Norte, para fins de comparação do desempenho de estudantes. 
Trata-se de uma média ponderada que considera o número de créditos de cada disciplina, de modo que 
as disciplinas mais empenhativas possuam um peso relativo maior, cujo valor varia, por definição, de 0.0 
(um aluno que não tenha sido aprovado em nenhuma disciplina) a 4.0 (um aluno que tenha sido aprovado 
com conceito A em todas as disciplinas). Apesar de haver muitas variações nos tipos de cálculo, 
frequentemente o GPA considera apenas o último conceito obtido em cada disciplina, de modo que 
reprovações posteriormente compensadas por uma aprovação não influem na média final do estudante; 
foi esta a solução adotada neste estudo, justamente para não incorrer nos problemas de avaliação 
causados pelo emprego do I3. 
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Gráfico 16. Aproveitamento expresso pelo índice GPA e pela taxa de créditos integralizados 

no curso de Medicina, ingressantes de 2008 

 

O Gráfico 17 mostra a situação dos estudantes de Medicina Veterinária 

ingressantes em 2008. Não há diferença significativa entre a situação de cotistas e não 

cotistas. Na comparação entre cotistas e não cotistas, ingressantes no segundo semestre 

de 2008, a taxa de créditos integralizados é superior entre os ingressantes não cotistas, 

respectivamente 83,50% e 81, 67%. A diferença, contudo, não é estatisticamente 

significativa (teste de χ2). Cabe mencionar que a variabilidade entre os estudantes 

cotistas em termos de desempenho e retenção parece maior (maior desvio padrão). 
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Gráfico 17. Aproveitamento expresso pelo índice GPA e pela taxa de créditos integralizados 

no curso de Medicina Veterinária, ingressantes de 2008 

 

O Gráfico 18 mostra a situação dos estudantes de Química ingressantes em 2008. 

O gráfico revela que há significância entre a situação de cotistas e não cotistas em 

termos de desempenho e retenção. Esse resultado deve, contudo, ser considerado com 

cautela devido à alta evasão entre não cotistas (41 evadidos sobre 77 ingressantes, 

equivalente a 53%) e à muito alta evasão entre cotistas (22 evadidos entre 30 

ingressantes, equivalente a 73%). Na comparação entre cotistas e não cotistas 

ingressantes no segundo semestre de 2008, a taxa de créditos integralizados é superior 

entre os ingressantes não cotistas, respectivamente 74,91% e 70,69%. A diferença, 

contudo, não é estatisticamente significativa. Cabe ressalvar que, em busca de obter um 

maior número de alunos na amostra, esta foi tomada de modo geral, sem separar os 

estudantes por curso/habilitação, o que pode ser relevante para este curso. 

O Gráfico 19 mostra a situação dos estudantes de Engenharia Civil ingressantes 

em 2008. O gráfico revela que há diferença significativa entre a situação de cotistas e 

não cotistas. Há diferença significativa entre os dois perfis tanto em termos de retenção 

quanto em termos de conceitos obtidos (teste de χ2), devendo-se considerar também 

as diferentes taxas de evasão: 28 evadidos sobre 124 ingressantes entre os não cotistas, 

equivalente a 22%, e 12 evadidos sobre 46 ingressantes entre os cotistas, equivalente a 

26%. Há uma clara redução desta diferença à medida que os alunos avançam no curso. 

Na comparação entre cotistas e não cotistas ingressantes no segundo semestre de 2008, 

a taxa de créditos integralizados é superior entre os ingressantes não cotistas, 
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respectivamente 63,87% e 72,40%. Cabe mencionar que a variabilidade entre os 

estudantes cotistas em termos de desempenho é significativamente menor (menor 

desvio padrão). 

 

 
Gráfico 18. Aproveitamento expresso pelo índice GPA e pela taxa de créditos integralizados 

no curso de Química, ingressantes de 2008 
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Gráfico 19. Aproveitamento expresso pelo índice GPA e pela taxa de créditos integralizados 
no curso de Engenharia Civil, ingressantes de 2008 

 

A obtenção do índice GPA permite, ainda, que se estabeleçam, para os cursos e 

para o todo do corpo discente, correlações entre o desempenho no exame de ingresso 

e o desempenho em curso, como se pode visualizar nos Gráficos 20 a 23 abaixo, 

referentes aos quatro cursos para os quais já foram extraídos os dados de 2012. Permite, 

ainda, que as análises ora apresentadas sejam estendidas para o conjunto de cursos da 

UFRGS, por turma de ingresso, o que se pretende realizar para o relatório bianual de 

desempenho solicitado pelo CONSUN. 
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Gráfico 20. Correlação entre GPA e média de ingresso dos estudantes ingressantes no curso 

de Medicina no ano de 2012 

 

 
Gráfico 21. Correlação entre GPA e média de ingresso dos estudantes ingressantes no curso 

de Medicina Veterinária no ano de 2012 
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Gráfico 22. Correlação entre GPA e média de ingresso dos estudantes ingressantes no curso 

de Química no ano de 2012 

 

 
Gráfico 23. Correlação entre GPA e média de ingresso dos estudantes ingressantes no curso 

de Engenharia Civil no ano de 2012 
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4.4 Regime de observação e desligamentos por insuficiência de desempenho4 

 

Por fim, um último indicador considerado relevante é o número de 

desligamentos em virtude de o estudante ter entrado em regime de observação de 

desempenho e incorrido em desligamento. A Tabela 5 e o Gráfico 24 discriminam esses 

dados dentre os grupos de alunos evadidos. O que se observa é que não há correlação 

entre o desligamento de alunos por insuficiência de desempenho e o grupo de ingresso, 

nos dados gerais da universidade. Além disso, quando considerada a porcentagem de 

alunos desligados entre o total de alunos evadidos, esta é significativamente superior 

entre os ingressantes do ingresso universal (2,5% dos evadidos foram desligados entre 

os alunos do ingresso universal e 1,4%, entre os alunos do ingresso pela reserva de 

vagas). 

 
Tabela 5. Desligamentos por insuficiência de desempenho/ROD 

 

 Global Universal Cotistas Cotistas 

não PPI 

Cotistas PPI 

Vinculados 28.695 19.203 9.492 7.399 2.093 

Evadidos 4.924 3.241 1.683 1.370 313 

Evadidos % 17,2% 16,9% 17,7% 18,5% 15,0% 

Desligamento 

ROD 

106 82 24 24 0 

Desligamento 

ROD % 

evadidos 

2,2% 2,5% 1,4% 1,8% 0,0% 

Desligamento 

ROD % total 

0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,0% 

      

 

 

                                                                 

4 Ver a Resolução nº 19/2011 para as definições que, nesta Universidade, levam ao desligamento de um 
estudante por insuficiência de desempenho, o que é antecedido pelas etapas chamadas de regime de 
observação de desempenho (ROD) e controle de matrícula, etapas nas quais a Comissão de Graduação de 
curso recebe relatórios dos alunos em risco de incorrer em desligamento para que tenham sua matrícula 
orientada. 
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Gráfico 24. Porcentagem de desligamentos por insuficiência de desempenho/ROD entre 

evadidos 

 

4.5 Estudantes Indígenas 

A situação acadêmica dos estudantes indígenas implicaria análise prolongada, 

pois há grande variabilidade entre o desempenho desses estudantes e é necessário que 

se analise cada estudante individualmente para que se produza um conhecimento mais 

detalhado do desempenho nesse tipo de ingresso. Esta análise individualizada será 

apresentada no relatório de desempenho bianual. Alguns indicadores gerais para 

conhecimento da situação atual são os seguintes: 

 Houve, desde 2008, 70 vagas oferecidas pelo Processo Seletivo Especial PSI; dessas 

65 foram ocupadas – 9 por estudantes da etnia guarani e 54, da etnia kaingang. 

 45 estudantes estão regularmente matriculados. 

 2 alunos foram diplomados, em Enfermagem e Direito. 

 15 alunos desligaram-se do curso e 3 incidiram em abandono. 

 Houve, desde a Decisão nº 268/2012 do CONSUN, que passou a facultar a 

transferência interna para a ocupação de vagas de abandono, a oferta de 14 vagas 

para transferência interna, das quais sete foram aproveitadas, nos cursos de Ciências 

Jurídicas e Sociais, Enfermagem, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia (2) e 

Pedagogia. 

 

5 COMISSÕES DE GRADUAÇÃO 

 

Para avaliação e o acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas, 

conforme expressam repetidamente as atribuições estabelecidas a esta Coordenadoria, 

as Comissões de Graduação são estratégicas, uma vez que o acompanhamento dos 
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alunos nos cursos da UFRGS é competência dessas comissões. Nessa perspectiva, uma 

das atividades constantes da CAF é a interação com Comissões de Graduação, que tem 

sido pautada pelas seguintes questões: demandas de COMGRADs no que toca ao 

acompanhamento de estudantes indígenas; solicitação de dados acerca dos estudantes 

ingressantes pela reserva de vagas para variados tipos de processos; convite, pela 

COMGRAD, para que a CAF participe de atividades de esclarecimento acerca de 

programas da UFRGS dirigidas a estudantes calouros; esclarecimentos acerca das 

exigências curriculares referentes à Lei Federal 10.639, que dispõe sobre educação para 

as relações étnico-raciais; divulgação de ofertas de bolsas dirigidas a estudantes da 

reserva de vagas. 

Uma oportunidade de interação entre a Coordenadoria e as Comissões é o 

Fórum de Coordenadores de Graduação, no qual esta Coordenadoria tem estado 

representada mensalmente, na maior parte das reuniões pela Coordenadora. Como 

fruto dessa participação, tivemos três pautas específicas até aqui. A primeira delas deu-

se em reunião do dia 28 de agosto de 2013. Nessa reunião, a Coordenadoria foi 

apresentada formalmente às Comissões, uma vez que já se tinha então estruturado em 

termos de pessoal e já tinha tido seu espaço físico definitivo designado (embora não 

ainda ocupado). Além disso, a partir do trabalho já realizado no primeiro semestre de 

2013 pela CAF junto ao CPD, já se tinha conseguido obter a mudança da informação 

sobre o ingresso dos estudantes, disponível às COMGRADs via Web. Até então, na 

consulta aluno permitida às COMGRADs, constava apenas se seu ingresso havia sido por 

vestibular ou outra forma de ingresso. A partir de 2013/2, por solicitação da CAF 

atendida pelo CPD, tal consulta passou a especificar por que categoria de ingresso – se 

universal ou qualquer dos demais perfis dentro da reserva de vagas – cada aluno havia 

ingressado. A segunda pauta disse respeito ao ingresso indígena, quando a CAF propôs 

às Comissões que discutissem a possibilidade de ofertarem seu curso para participação 

no Processo Seletivo Especial. Por fim, na reunião de agosto do corrente ano, foram 

apresentados e discutidos no Fórum os dados de desempenho contidos neste relatório, 

uma vez que o CONSUN determina que este seja composto ouvidas as COMGRADs. 

Numa das reuniões do Fórum, foram acordadas como relevantes as seguintes 

questões para composição de consulta da CAF às COMGRADs: 

 Sua COMGRAD já solicitou relatórios de quem sejam seus estudantes cotistas? 
Gostaria de ter tal informação? Como? 

 Há acompanhamento dos estudantes cotistas em sua COMGRAD? Como é realizado? 

 Sua COMGRAD já realizou avaliações de desempenho de seus alunos? Mantém 
comissão para tanto? 

 O ingresso por cotas foi utilizado como indicador e/ou aparece como fator relevante 
nessas avaliações? 

 Que fatores sua COMGRAD associa a possíveis dificuldades de desempenho dos 
cotistas? 
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 Como sua COMGRAD está organizada para o acompanhamento de estudantes em 
controle de desempenho? Qual o impacto do ingresso por cotas na implementação 
da Resolução nº 19 de 2011 do CEPE? 

 Quais são as demandas de sua COMGRAD com relação ao acompanhamento dos 
cotistas? 

 Quais são as sugestões de sua COMGRAD para a continuidade da implementação do 
Programa de Ações Afirmativas? 
 
Essas perguntas foram enviadas por meio de ofício circular e processo a todas as 

COMGRADs de curso da UFRGS, em novembro de 2013. Obtivemos o retorno de 53 

processos.  Todas as unidades acadêmicas manifestarem-se em resposta à consulta por 

meio de alguma de suas Comissões de curso. 

É evidente que seria impossível detalhar o teor das respostas dadas. Mas algumas 

características gerais são marcantes, pois estão presentes em expressiva maioria das 

respostas. Além disso, algumas tendências podem ser observadas que dizem respeito a 

questões de estrutura das COMGRADs e dos cursos, para que realizem o 

acompanhamento dos discentes. Por fim, há algumas demandas com relação às quais 

as COMGRADs da UFRGS estão de acordo. Elencamos aqui as respostas que apareceram 

como mais frequentes, embora em nenhum dos casos haja acordo entre as COMGRADs: 

 As Comissões de Graduação não têm acesso a dados de acompanhamento do 

desempenho de seus estudantes cotistas e, muitas delas, nem mesmo do corpo 

discente de modo geral. Além disso, recém passaram a ter acesso à informação de 

que estudantes são cotistas. 

 Algumas Comissões manifestaram ter solicitado dados via processo ou por meio 

eletrônico, após a consulta desta Coordenadoria, sem terem ainda obtido resultado. 

 As COMGRADs que mencionam algum método de acompanhamento discente – nem 

todas o fazem – manifestam, na maioria, atender às demandas dos alunos que as 

procuram, não havendo uma sistemática de acompanhamento fixada nem mesmo 

para os discentes em regime de observação ou controle de desempenho. Há 

COMGRADs que buscam ativamente o contato com os alunos em controle de 

desempenho e, por vezes, também com os alunos com dificuldades outras de 

desempenho, para agendamento ou outro tipo de atendimento: Administração, 

Agronomia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciência Atuariais, Ciências Contábeis, 

Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Estatística, Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas, Matemática, Psicologia e Zootecnia. 

 Não há método sistemático de acompanhamento de estudantes cotistas, embora 

algumas COMGRADs estejam realizando esforços para obter diagnósticos. As 

COMGRADs Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Geografia, Fisioterapia, 

Medicina e Nutrição citam o acompanhamento do(s) estudante(s) indígena(s) por 

meio do professor tutor como modalidade de acompanhamento ligada às cotas.  

 Algumas COMGRADs mantêm diagnósticos de desempenho; é relevante ressalvar 

que, com exceção de uma unidade neste grupo (o IFCH), trata-se de COMGRADs que 
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respondem por corpo discente pequeno, seja pelas características históricas de 

ingresso e diplomação no curso, seja em virtude de ser o curso novo.  

 Seja por meio de métodos sistemáticos, seja por avaliação mais imprecisa, diversas 

COMGRADs manifestam preocupação com os primeiros semestres de curso, nos 

quais veem os problemas mais sérios de reprovação em disciplinas, com 

consequente retenção ou evasão.  

 

Algumas Comissões deram contribuições que cabe destacar aqui.  

A COMGRAD Biomedicina aponta as ferramentas de dados referentes a reprovações 

por disciplinas como importante modo de acompanhar os discentes com dificuldades de 

desempenho, para além dos relatórios de controle de desempenho. A partir, então, dos 

relatórios por disciplina, identifica suas necessidades de acompanhamento e não se 

limita aos alunos em observação ou controle de desempenho. Sua sistemática de 

atendimento desses últimos é estendida aos estudantes que revelam número 

significativo de reprovações ainda que não estejam em controle de desempenho e 

envolve cuidadoso aconselhamento de matrícula. Por meio dessa experiência, a 

COMGRAD detecta relevância do ingresso por cotas em reprovações de início de curso, 

considerando que, vencida esta etapa, tal relevância não se mantém.  

As COMGRADs do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas responderam à 

consulta realizada por esta Coordenadoria por meio de detalhado e qualificado relatório 

de 28 páginas, referente a seus 1.810 discentes. Além de dados quantitativos da situação 

acadêmica de seu corpo discente, em seus quatro cursos (Ciências Sociais, Filosofia, 

História e Políticas Públicas), a Comissão, por meio de questionário enviado 

eletronicamente, buscou elencar dados qualitativos que elucidassem o motivo do 

abandono dos estudantes nessa situação. De modo geral, a Comissão vê com 

preocupação a situação dos estudantes indígenas e a percepção de tendência a índices 

mais altos de evasão. Também, aponta que o desempenho de cotistas nos cursos é 

semelhante aos estudantes do ingresso universal, não apresentando diferença entre os 

grupos no que diz respeito ao controle de desempenho.  

Por fim, referente à diplomação, a Comissão aponta variados perfis. No curso de 

Ciências Sociais estudantes autodeclarados negros apresentam maior índice de 

diplomação em relação às outras modalidades. No curso de Filosofia, o índice de 

diplomação entre cotistas e não cotistas é praticamente o mesmo. No curso de História, 

há diferença entre as modalidades, sendo os estudantes que ingressam como cotistas 

autodeclarados negros são os que apresentam os menores índices de diplomação. No 

curso de Políticas Públicas, a diplomação do estudante cotista é maior do que o de 

ingresso universal. 
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Gráfico 25. Indicadores de desempenho do curso de Nutrição 
 

A COMGRAD Nutrição, a fim de atender a esta consulta, realizou levantamento do 

desempenho de seu corpo discente, recortando alunos cotistas e não cotistas e 

utilizando o índice I3. O resultado da análise é o que se reproduz acima, no Gráfico 25, 

a partir do arquivo eletrônico enviado por aquela Comissão. Conforme a interpretação 
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da própria Comissão, não há diferenças de desempenho relevantes entre alunos cotistas 

e não cotistas, embora no caso dos estudantes indígenas o desempenho esteja bem 

abaixo daquele dos demais alunos.  

A COMGRAD Química realiza diagnóstico constante do desempenho do corpo 

discente, mas sem atenção às ações afirmativas como um indicador (por ausência de 

dados); esse diagnóstico é realizado por meio de projeto intitulado “ALFA – 

Acompanhamento Longitudinal da Formação Acadêmica”. Por meio dos dados 

compilados no projeto, os estudantes cujos créditos matriculados ou reprovações por 

falta de frequência são considerados insatisfatórios são contatados pelo COMGRAD para 

orientação. Como resultado desse acompanhamento a Comissão tece a hipótese de que 

o ingresso por cotas seja um fator relevante para a retenção. Um relatório parcial dos 

resultados desse projeto foi anexado ao processo e a experiência do curso de Química 

já foi pauta de capacitação oferecida pela PROGRAD/PROGESP/CAF aos TAEs de 

COMGRADs.  

A COMGRAD Veterinária realizou, em resposta a esta consulta, interessante 

relatório de desempenho, em que privilegia como indicador os créditos obtidos pelos 

estudantes por ano de ingresso, confrontados ao tempo de que dispõem para 

diplomação, procurando compreender se os estudantes integralizarão o curso em 

tempo mínimo, médio ou mesmo se terão condições de fazê-lo sem incorrer em 

jubilamento. Relata ter sido possível fazê-lo levando em consideração a reserva de 

vagas, em virtude das informações disponibilizadas na interface de consultas exclusivas 

à COMGRAD, após ações nessa direção por parte desta Coordenadoria. Novamente, 

trata-se de relatório de dez páginas que inclui várias figuras que não poderiam ser aqui 

reproduzidas. Mas vale enfatizar que o raciocínio que ampara o relatório produzido em 

sua seleção de indicadores é compatível com as decisões tomadas por esta 

Coordenadoria nos ensaios realizados com relação ao desempenho discente. Além 

disso, não se demonstraram diferenças acentuadas entre cotistas e não cotistas. 

O curso de Geologia está implantando um núcleo intitulado “Núcleo de Apoio ao 

Discente e Acompanhamento dos Estudantes – NADI”. O curso de Nutrição conta com 

uma Subcomissão Desempenho Acadêmico e os cursos de Agronomia e Zootecnia com 

um Núcleo de Apoio Pedagógico. Nesses dois últimos casos, as atribuições desses grupos 

são claras e favorecem o acompanhamento de estudantes, que se revela claramente 

mais ativo no contexto dessas COMGRADs. 

O curso de Saúde Coletiva relata experiência universalista bastante singular de 

acompanhamento do desempenho dos estudantes. A COMGRAD mantém tutoria em 

pequenos grupos de estudantes, que são acompanhados por meio de um portfólio. Por 

fim, realiza Conselhos de Classe ao final de cada semestre para discutir situações 

específicas de estudantes com relação a sua adaptação ao curso e desempenho.  

Também o curso de Zootecnia realizou análise do desempenho de seus discentes em 

resposta a esta consulta. Conforme os resultados da Tabela 6, enviada eletronicamente 
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pela COMGRAD do curso, o desempenho dos estudantes demonstra ser 

significativamente melhor entre estudantes ingressantes pela reserva de vagas.  

 

Tabela 6. Indicadores de desempenho do curso de Zootecnia 

 

Ingresso I3 I4 I5 

Universal 4,9 2,7 504 

Cotas 5,7 1,5 441 

P 0,05 0,02 0,001 

CV (%) 34,7 85,5 6,3 

 

Por fim, ainda com relação a análises realizadas, os cursos de Arquivologia, 

Biblioteconomia, Ciências Atuariais e Museologia realizaram análise da correlação entre 

entrada em regime de observação de desempenho e controle de desempenho em seus 

cursos e o ingresso pelo sistema universal ou por cotas. No curso de Arquivologia, todos 

os alunos que incorreram nessas categorias são ingressantes pelo acesso universal. No 

curso de Biblioteconomia, embora haja alunos ingressantes pela reserva de vagas nessas 

situações acadêmicas, o percentual de estudantes de ingresso universal que estão em 

controle de matrícula é acentuadamente mais alto do que aquele de estudantes 

cotistas. No curso de Museologia, ao contrário, há significativamente mais estudantes 

ingressantes por cotas em controle de desempenho. Por fim, no curso de Ciências 

Atuariais, a proporção de estudantes cotistas estudantes cotistas em controle de 

desempenho é maior do que a dos ingressantes por acesso universal. A COMGRAD 

levantou, ainda, o dado de que há uma proporção maior, entre os cotistas, de 

estudantes cuja TIM é menor de 50% (o que significa que a integralização de créditos 

pelo aluno é insuficiente para que consiga se formar antes do jubilamento).  

 

Algumas demandas e sugestões das COMGRADs também merecem destaque neste 

relatório, por terem sido notadamente frequentes; em alguns casos quase unânimes. 

 

 As Comissões de Graduação solicitam que seu sistema de consulta exclusiva, 

disponibilizada por meio da Web, tenha interfaces de relatórios, por meio dos quais 

sejam geradas planilhas de situação acadêmica dos discentes e índices como o I3 e 

I4, para análises diagnósticas. 

 Algumas COMGRADs detalham uma série de indicadores que veriam como 

necessários à avaliação do desempenho discente mais eficaz, em especial aqueles 

ligados a atividades remuneradas pelos alunos fora da Universidade, formação 

básica e necessidades de apoio material. Dentre elas, três afirmaram ser o aluno que 

trabalha o perfil que mais apresenta dificuldades de desempenho e não o aluno 

ingressante por reserva de vagas. 
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 Várias COMGRADs sugerem a manutenção de fóruns e seminários para abordar 

temas como diversidade (étnico-racial, de gênero e orientação sexual, de perfil 

socioeconômico, etc.) e sua relação com contextos de ensino e aprendizagem. 

 Algumas COMGRADs manifestam incerteza quanto às competências de 

acompanhamento das cotas, entre outras questões relacionadas, e sugerem que se 

forme um grupo de trabalho na UFRGS para formular diretivas para o 

acompanhamento discente. 

 As COMGRADs indicam fortemente a necessidade de ampliação e aprimoramento 

dos programas de apoio material e pedagógico aos estudantes, listando 

necessidades como mais bolsas, espaço físico e equipamento para que os alunos 

possam estudar na UFRGS, em grupos ou individualmente, mais monitores, 

ampliação do Programa de Apoio à Graduação e dos fomentos para compra de 

materiais didáticos pelos alunos. 

 As COMGRADs manifestam necessidade de investimentos em suas estruturas e 

equipes, manifestando terem um universo numeroso de alunos para atender e 

poucos técnicos-administrativos, especialmente com formação na área pedagógica. 

 

6 DADOS DE PROGRAMAS DE PERMANÊNCIA 

 

Os assim chamados programas de permanência dizem respeito a ações que a 

Universidade mantém na direção de qualificar o percurso universitário dos estudantes, 

além de oferecer atividades compensatórias nos casos em que estes tenham 

necessidades específicas que dificultam seu progresso nos cursos, sejam elas de caráter 

material, sejam elas de caráter ligado a suas trajetórias educacionais. 

Como a Coordenadoria de Ações Afirmativas é um órgão de gestão articulador, 

que não executa diretamente ou isoladamente ações acadêmicas de competência de 

outros órgãos, seu papel é de interagir com os órgãos responsáveis por cada programa. 

Desse modo, as atividades ligadas à permanência realizadas pela CAF são 

eminentemente articuladas, de um lado, com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e, 

de outro, com a Pró-Reitoria de Graduação e com as Comissões de Graduação. Tem 

também realizado ações em parceria com a Secretaria de Relações Internacionais e com 

a Pró-Reitoria de Extensão. 

Uma característica que vale ressaltar neste relatório, para avaliação pelos 

diversos setores da universidade, é o caráter universalista, no que concerne ao 

Programa de Ações Afirmativas, da oferta de programas de permanência na UFRGS. 

Salvo as diversas ações especificamente voltadas aos estudantes indígena ingressantes 

pelo Processo Seletivo específico PSI, as ações de apoio à Graduação oferecidas pela 

PROGRAD e as ações de apoio material oferecidas pela PRAE são ofertadas 

universalmente aos estudantes, cuja elegibilidade será determinada por características 

de editais específicos.  
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Uma das finalidades da avaliação por indicadores iniciada pela PROGRAD (2008-

2012) e que segue no trabalho de monitoramento do desempenho realizado por esta 

Coordenadoria será, certamente, avaliar a eventual necessidade de políticas dirigidas a 

perfis específicos de estudantes, uma vez que é possível que questões relacionadas às 

identidades culturais, às oportunidades escolares desiguais e a outros tantos fatores 

envolvidos no ingresso dos estudantes por reserva de vagas revelem-se importantes 

para o sucesso de sua adaptação às práticas da universidade. Retomaremos essa 

questão nas recomendações, mas este é aspecto que vale ressaltar desde já. 

 

6.1 Assistência estudantil 

 

A PRAE oferece as seguintes linhas de apoio material e de acompanhamento aos 

estudantes da UFRGS, tendo sido seu papel historicamente ligado ao atendimento de 

estudantes de (mais) baixa renda: 

 

RU Restaurante Universitário- oferece refeições diárias de almoço em todos os RU e 

jantar nos RU1, RU2, RU3 e RU5. O café da manhã é oferecido somente para os 

moradores das Casas de Estudantes do Centro e da Agronomia, este, sem custo aos 

estudantes; 

BP Bolsa PRAE/REUNI – caracteriza-se como uma contrapartida financeira mensal no 

valor de R$ 400,00, que objetiva complementar o processo de aprendizagem e propiciar 

o desenvolvimento de atividades em setores da Universidade; 

PS Programa Saúde – este auxílio garante atendimento ambulatorial em algumas 

especialidades com encaminhamento do clínico geral, apresentando exames 

laboratoriais e também, disponibiliza atendimento odontológico; 

AT Auxílio Transporte - auxílio financeiro mensal referente ao período letivo no valor de 

R$ 73,75, para despesas de deslocamento do estudante para atividades acadêmicas 

regulares. 

AC Auxílio Creche - auxílio financeiro no valor de R$ 90,00 para custear despesas dos 

estudantes no acompanhamento de seus dependentes até a idade de 3 anos; 

AME Auxílio Material de Ensino - auxílio financeiro semestral, para custear despesas dos 

alunos com material de ensino pedagógico para participação em atividades acadêmicas; 

APE Auxílio para Participação em Eventos – auxílio oferecido a partir de editais para 

participação em eventos extracurriculares de caráter acadêmico, esportivo ou cultural. 

Como resultado dessa política, temos o seguinte panorama de acesso aos 

benefícios e bolsas geridos pela PRAE:  
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Tabela 7. Alunos com ao menos um benefício PRAE por categoria de ingresso 

 

Categoria Beneficiários Alunos ativos % de alunos beneficiados na categoria 

Ra 457 935 49% 

Rb 268 521 51% 

Rc + EP 562 4.211 13% 

Rd + PPI 200 1.316 15% 

Universal 708 19.388 4% 

Total 2.195 26.371 8% 

 

Tabela 8. Distribuição dos beneficiários PRAE por categoria de ingresso 

 

Categoria Beneficiários % do total de beneficiários 

Ra 457 20,8% 

Rb 268 12,2% 

Rc + EP 562 25,6% 

Rd + PPI 200 9,1% 

Universal 708 32,3% 

Total 2195 100,0% 

 

Assim, os programas são acessados por estudantes de todos os grupos de 

ingresso, seguindo a tendência histórica de os editais dirigirem-se a vulnerabilidades de 

renda e ao fomento universal de outras atividades para estudantes, como o apoio à ida 

a eventos e o apoio a atividades esportivas integradoras. Cabe notar, contudo, que, com 

a instituição do recorte de baixa renda pela Lei de Cotas, a partir de 2016, 

potencialmente e por força de lei, 25% dos alunos desta Universidade atenderão às 

exigências de renda que os tornam elegíveis a todos os benefícios oferecidos pela 

assistência estudantil, o que representa significativa pressão orçamentária. Além disso, 

é possível que o ingresso da UFRGS no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) represente 

novos desafios de assistência, o que é, evidentemente, impossível avaliar 

antecipadamente. 

Um aspecto importante deste último ciclo de assistência estudantil foi a 

instituição da bolsa permanência diretamente paga pelo Ministério da Educação, por 

meio da Portaria Nº 389 de 09 de maio de 2013. A Portaria foi criada para disponibilizar 

auxílio aos estudantes de graduação de instituições federais de ensino superior com o 

objetivo de viabilizar a permanência, reduzir custos provenientes da evasão e promover 

a democratização do acesso ao ensino superior. O auxílio visa minimizar as 

desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para a permanência e diplomação dos 

estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Podem 

participar estudantes que possuem renda familiar per capita não superior a um salário-

mínimo e meio e recebem auxílio correspondente a R$ 400 mensais. Aos indígenas e 
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quilombolas, o valor é de R$ 900,00. O benefício não exige contrapartida em relação a 

carga horária de trabalho/atividade.  

Na UFRGS, o resultado das disposições da referida Portaria foi que apenas os 

cursos de Biomedicina, Medicina, Nutrição e Odontologia foram contemplados, além 

dos estudantes indígenas (41 estudantes) e quilombolas, que, apesar de não terem cota 

especial, ingressam por cotas PPI (1 estudante). A soma dos alunos das demais cotas 

beneficiados nos quatro cursos contemplados é de 121, o que representa 1,7% dos 

6.983 estudantes cotistas ativos desta Universidade. Cumpre assinalar aqui que essa 

bolsa foi anunciada na mídia como bolsa a ser concedida a estudantes cotistas pelo MEC, 

em virtude da Lei 12.711. Parece-nos de fato que um aspecto fundamental de gestão 

desta Universidade junto a sua mantenedora seja a constante pressão por ampliação 

dessa modalidade de fomento, especialmente para perfis específicos de cursos em que 

sua necessidade seja evidente por questões de desempenho, e os dados acima descritos 

revelam que esses perfis de cursos podem ser identificados por métodos de 

monitoramento que nos são acessíveis. 

Por fim, cabe assinalar que as diversas modalidades de bolsa oferecidas pela 

PRAE envolvem contrapartida na forma de cumprimento de carga horária em estágios 

nos mais diversos setores da Universidade. Tal carga horária é uniformemente fixada 

em 20 horas. Se é verdade que esse sistema atende a disposições legais superiores e 

que o aspecto de permanência do estudante no ambiente universitário, embora 

trabalhando por vezes em atividades não ligadas a seu curso, possa ser positivo para sua 

inserção nas práticas acadêmicas, é também fato que pode concorrer com as 

necessidades de tempo para os estudos demandado pelos estudantes.  

Nessa medida, parece-nos importante caminhar na direção de um refinamento 

maior dos editais da PRAE como forma de direcionamento das oportunidades, de tal 

forma que parte do financiamento da assistência seja de fato destinado a estágios mais 

convergentes com os cursos a que estão ligados os estudantes. Enfim, o que se entende 

é que pelo menos parte do orçamento PRAE possa ganhar teor mais acadêmico, uma 

vez que é conhecido o impacto positivo que tem a inserção de estudantes em grupos de 

pesquisa, ensino e extensão para sua efetiva inclusão nas práticas de produção de 

conhecimento que caracterizam a Universidade. Nessa direção, já realizamos reuniões 

com a equipe daquela Pró-Reitoria, tendo sido iniciado um projeto de edital em 

colaboração com o Instituto de Física, para que a PRAE desenvolva programa de estágios 

específico para os laboratórios daquela unidade, o que oportunizará convivência de 

alunos das áreas das Engenharias, da Física e outros cursos afins com o trabalho 

acadêmico de seu campo por meio de bolsa PRAE. 

 

6.2 Programas acadêmicos 

Os dados compilados da presença dos estudantes cotistas das diferentes faixas 

de reserva nos programas acadêmicos universais oferecidos pela PROGRAD, PROPESQ e 
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PROREXT se referem à situação até 2012, em números absolutos, explicitados por meio 

dos quadros de distribuição de bolsas constantes no relatório UFRGS (2013).  

No entanto, algumas inciativas já estão consolidadas, como as bolsas PIBIC-

CNPq/Ações Afirmativas (20 cotas, conforme informação da PROPESQ), a constituição 

dos Grupos do Programa de Educação Tutorial, especialmente aqueles ligados à linha 

PET-Conexões, cujos editais são especificamente voltados ao atendimento de temas 

ligados à educação para a diversidade e acolhem estudantes cotistas. Além disso, 

algumas iniciativas de parte dos órgãos de fomento, em pareceria com a SECADI/MEC e 

outras agências estão sendo iniciadas. Por ocasião da atividade “Calouradas Afirmativas 

da Saúde” realizada este ano, foram divulgados três editais específicos voltados à saúde 

da população negra: Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT/ SGEP/ DAGEP N º 21/2014 - 

Saúde da População Negra no Brasil; Chamada Programa de Desenvolvimento 

Acadêmico Abdias Nascimento e PET Saúde da População Negra.  

Por fim, deve-se assinalar a já histórica inserção de estudantes cotistas na rede 

de bolsistas de extensão, por meio de iniciativas diversas, mas em especial em virtude 

da atuação exemplar do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social (DEDS)5 

da Pró-Reitoria de Extensão. 

O DEDS é o departamento da extensão universitária que direciona os interesses 

da universidade no que tange ao diálogo com a comunidade, na busca de subsídios que 

lhe permitam encontrar soluções e intervir na realidade, respondendo a anseios da 

sociedade. O Departamento desenvolve programas e projetos envolvendo a extensão, 

a pesquisa e o ensino que possibilita a relação de indissociabilidade, integrando 

docentes, estudantes e técnico-administrativos da Universidade com as organizações 

comunitárias, movimentos sociais e instituições governamentais. 

Ainda, a UFRGS conta a partir de abril de 2014 com seu Núcleo de Estudos 

Afrobrasileiros, Indígenas e Africanos (NEAB) coordenado pelo Prof. José Rivair Macedo 

do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) e pela Técnica Rita de Cássia 

Camisolão da Pró-Reitoria de Extensão (PROREXT). A sua organização consiste em uma 

coordenação geral, um comitê assessor e uma secretaria, e conta com o auxílio de 

grupos de trabalho no desenvolvimento de ações que envolvem programas e projetos 

de ensino, extensão e pesquisa. 

Outra importante e bem-sucedida iniciativa é a parceria que a CAF tem mantido 

com a Secretaria de Relações Internacionais da UFRGS. 

No início de 2014 foi discutido o primeiro edital do Programa Erasmus Mundus – 

Mundus Lindo, que concede bolsas para mobilidade internacional na Europa, específico 

para estudantes cotistas (negros e indígenas) no chamado “Grupo Alvo 3”, que inclui 

estudantes em vulnerabilidade social. A CAF colaborou na redação, divulgação do edital 

e, também no acompanhamento e preparação dos dois estudantes selecionados. Desde 

                                                                 

5 http://www.ufrgs.br/deds. 
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então, outros editais ligados à RELINTER foram especificamente direcionados aos 

cotistas negros e indígenas.  

Embora esses programas não sejam de apoio a estudantes com dificuldades, é 

de extrema importância que o evidente valor da diversidade para a produção de 

conhecimento de excelência seja parte essencial de um programa de ações afirmativas 

num contexto universitário. A inserção de estudantes cotistas em grupos e programas 

como esses é uma das linhas com que se trabalha, em articulação com as Pró-Reitorias 

Acadêmicas respectivas. 

Quanto à questão de apoio a estudantes com dificuldades de desempenho, o 

Programa de Apoio à Graduação – PAG, da Pró-Reitoria de Graduação, tem sido o 

instrumento com o qual a UFRGS conta para essa finalidade. O PAG foi lançado na forma 

de edital em 2009, e suas atividades tiveram início e 2010. Conforme reconhece 

explicitamente o relatório anteriormente publicado sobre ações afirmativas (UFRGS: 

2013, p. 25), foi concebido em resposta às preocupações manifestas pela então 

Comissão de Acompanhamento das Ações Afirmativas e inicialmente foi financiado por 

recursos do Projeto REUNI, de expansão das universidades brasileiras. A convite da 

PROGRAD, a CAF participou de diversas reuniões ao longo de 2013, em consequência 

das quais esse programa foi instituído como programa permanente da PROGRAD, que 

se compromete em manter recursos para o programa independentemente de haver 

programas de governo específicos. A oficialização deste como programa permanente 

deu-se por meio da Portaria nº 799 de 05 de fevereiro de 2014 (Anexo C).  

Nessa portaria, foram introduzidas alterações no Programa. Além de contar com 

a linha de reforço acadêmico, prevê também a abertura de editais para inovação 

pedagógica. Um dos editais abertos nessa direção acolhe sugestão desta Coordenadoria, 

a partir de relato de experiência semelhante bem-sucedida em Reunião da ANDIFES: a 

criação de uma monitoria de COMGRAD. Hoje, as COMGRADs podem contar com 

projetos de monitoria, de tal forma que estudantes participem das ações de 

acompanhamento discente por elas promovidas. O Anexo D apresenta o conjunto de 

atividades oferecidas aos estudantes da UFRGS para complementação de estudos em 

disciplinas básicas importantes, na modalidade reforço acadêmico.   

Por fim, o programa de monitoria para estudantes indígenas, já concebido pela 

Comissão de Acompanhamento de Estudantes Indígenas, foi ampliado por ação 

integrada PROGRAD/CAF. Hoje, cada estudante indígena da UFRGS tem direito a um 

monitor exclusivo até que complete 60% dos créditos de seu curso de graduação. Essa 

iniciativa favorece o envolvimento do docente orientador, que inicialmente era 

designado pelos cursos para o primeiro ano de curso do estudante indígena, por tempo 

mais prolongado. Ainda, um avanço representado pela bolsa recebida diretamente do 

MEC por esses estudantes é que esta pode ser acumulada com bolsas acadêmicas, tendo 

em vista não exigir contrapartida em carga horária para além das disciplinas.  

Em consequência disso, há estudantes indígenas inseridos nos seguintes 

programas: bolsa de extensão geridas pela CAF (02), estágio no Museu Antropológico 
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do Estado (01), grupo PET-Conexões Políticas de Juventudes (02), bolsa de iniciação 

científica (02), estágio no Conselho dos Povos Indígenas (01), estudante que atualmente 

se encontra afastado para estudos em Portugal (Programa Mundus Lindo). 

 

7 ESTRUTURA E ATIVIDADES DA CAF 

 

Conforme prevê a Decisão nº 268/2012 do CONSUN, a Coordenadoria de Ações 

Afirmativas foi instituída em 17 de dezembro de 2012 com a posse da Coordenadora 

Luciene Juliano Simões e do Vice-Coordenador Edilson Nabarro. Atualmente conta com 

a seguinte equipe: 6  Michele Doebber, Karen Bruck, Marlis Morosini Polidori, Tiago 

Tresoldi e cinco bolsistas PRAE. 

A Coordenadoria é composta ainda por um Conselho Consultivo, que foi 

instituído pela Portaria nº 7547, Anexo E. Esse Conselho tem agenda bimensal de 

reuniões ordinárias e têm colaborado em várias iniciativas desta Coordenadoria. 

Em outubro de 2013, instalou-se em seu espaço físico definitivo, sala no 2º andar 

da Reitoria. Além das atividades já elencadas, como a avaliação em colaboração com a 

Comissão Ad Hoc, a participação no Fórum de coordenadores de Graduação, o 

atendimento dos cursos em demandas específicas e a articulação com as Pró-Reitorias 

Acadêmicas, tem realizado as SEGUINTES atividades: 

 

 Fórum PROGRAD/PRAE/CAF – Reunião mensal entre os Pró-Reitores de 

Graduação e Assistência Estudantil, Coordenadora da CAF e respectivos Vices- 

Pró-Reitores e Coordenador; 

 

 Matrícula dos Calouros (Etapa 1) – Em 2014, a Coordenadora da CAF integrou a 
equipe Coordenadora da Matrícula de Calouros, em conjunto com a servidora 
Angélica Giacomel, pela PRAE, e o servidor Carlos Henrique Chiavaro, pela 
PROGRAD/DECORDI, presidida pelo Pró-Reitor de Graduação. Esta atuação 
incluiu a oferta de capacitação de equipe de cerca de 70 técnicos administrativos 
para a realização da matrícula de cotistas, a constituição desta equipe para 
realização da matrícula, a organização da infraestrutura para receber os mais de 
cinco mil calouros em três semanas, e a coordenação conjunta do trabalho, 
durante o período de matrícula. Esse envolvimento é visto por esta 
Coordenadoria como uma oportunidade estratégica de capacitação dos 
técnicos-administrativos da UFRGS para recepção dos calouros e tratamento de 
questões como a autodeclaração étnico-racial e o acolhimento de estudantes 
que de fato desconhecem a estrutura da Universidade. 
 

 Escolha dos cursos para o Processo Seletivo Específico para Ingresso de 
Estudantes Indígenas (PSI) com lideranças indígenas – Em 2013, a escolha dos 

                                                                 

6 A coordenadoria além do link no site da UFRGS: www.ufrgs.br/acoesafirmativas possui página no 
facebook: https://www.facebook.com/cotas.UFRGS?fref=ts 

file:///C:/Users/00006165/Desktop/www.ufrgs.br/acoesafirmativas
https://www.facebook.com/cotas.UFRGS?fref=ts


48 
 

cursos foi realizada por meio de encontro presencial com representantes das 
Comunidades Indígenas na cidade de Passo Fundo, junto à uma plenária do 
Conselho Estadual dos Povos Indígenas. Em 2014, a discussão para o Processo 
Seletivo Especial Indígena e escolha dos cursos, foi realizada na Aldeia Guarani 
“Ka’a Guy Potya” no município de Planalto/RS. Essas reuniões foram possíveis 
mediante parceria com o Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI); a deste 
ano foi realizada durante a atividade “Grito da Floresta” (plenária ampliada, que 
congrega 61 membros, incluindo representações governamentais e 
representações kaingang, guarani e charrua). 
 

 Acolhimento e matrícula dos estudantes indígenas – Essa atividade é 

organizada todos os anos e visa a promover a recepção dos novos estudantes, a 

orientação quanto aos programas de benefícios da Universidade e atividades de 

matrícula. A organização dessa atividade é realizada em conjunto com a PRAE, 

PROGRAD e COMGRADs. 

 

 Participação no Salão UFRGS – No ano de 2013, a programação é a da Fig. 2. 

 

Salão UFRGS 2013 
Programação CAF 

Dia 21/10 – Segunda-feira 
Horário    Atividade 

9:00 – 10:00  Debate sobre religiões e cultura afro e projeção de vídeo, com a participação dos produtores José 
Francisco da Silva e Rafael Derois Santos. Coordenação: Iyá Vera Soares 

14:00 – 16:00  Mesa: “O Desafio da Permanência dos estudantes cotistas: política de benefícios e de 
acompanhamento acadêmico”, com Prof. Marcelo Tragtenberg (UFSC), Prof. Ronaldo Crispim Sena (UFRB) e Dr. Ivair Augusto dos 
Santos (Assessor da UNB) Prédio Salas de Aula – Campus Centro (mapa) 

Dia 22/10 - Terça-feira 
Horário   Atividade  

9:00 – 12:00  Debate: “Ações de Acesso e experiências de Cursos Pré-Vestibular Públicos”, com Ivair Augusto 
dos Santos (UnB) e Marcelo Tragtenberg (UFSC) Estande CAF – Campus Centro(mapa) 

 Dia 23/10 - Quarta-feira 
Horário   Atividade  

9:00 – 12:00  Debate: “Ações de convivências em comunidades tradicionais”, com representantes do CAF, 
DEDS/PROREXT e convidados Estande CAF – Campus Centro (mapa) 

13:00 – 17:00  Roda de conversa: A presença indígena na UFRGS Estande CAF – Campus Centro (mapa) 

Dia 24/10 – Quinta-feira 
 Horário  Atividade  

9:00 – 12:00  Debate: “Experiências para ampliação de acesso aos estudantes cotistas PET/Tô 
Dentro/Contestação”Estande CAF – Campus Centro (mapa) 

14:00 – 16:30  Projeção do vídeo Movimento negro no RS e roda de conversa com o tema “Pesquisadores 
Negros”Estande CAF – Campus Centro (mapa) 

 Dia 25/10 - Sexta-feira 
Horário   Atividade 

9:00 – 12:00  Debate: “discutindo o significado da autodeclaração de estudantes pretos, pardos e indígenas”, 
com Onir Araújo (MNU-RS) Estande CAF – Campus Centro (mapa) 

Figura 2. Programação da CAF no Salão UFRGS - 2013 

 

Em 2014, com a colaboração do Conselho Consultivo, especialmente as 

Professoras Denise Jardim (Antropologia) e Marilise Mesquita (Curso de Saúde Coletiva) 

e Marlise Paz dos Santos (representante discente) foi instituído oficialmente o I Salão de 
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Ações Afirmativas da UFRGS. Por meio de sugestão da Prof.ª Denise Jardim, foi instituído 

também o “Prêmio Abdias do Nascimento de Ações Afirmativas”. 

 
Figura 3. Divulgação do Prêmio Abdias do Nascimento 

 UFRGS Portas Abertas e outras ações referentes ao acesso – Desde o final de 
2012, a Coordenadoria tem feito a divulgação do Programa de Ações Afirmativas 
da Universidade na ação Portas Abertas por meio da oferta de oficina “Como 
entrar na UFRGS” ministradas por bolsistas selecionados especialmente para 
esse fim e realizadas simultaneamente nos três campi. Essa atividade tem sido 
realizada anualmente, em parceria com o Pet/Conexões Políticas Públicas de 
Juventude, o Projeto de Extensão “Ações Afirmativas e o Acesso ao Ensino 
Superior” e do DEDS.  
 

 Fomento à participação dos discentes em eventos ligados às Ações Afirmativas 
– Nos anos de 2013 e 2014, a Coordenadoria apoiou a participação dos 
estudantes indígenas nas duas edições do Encontro Nacional dos Estudantes 
Indígenas (ENEI), a primeira na UFSCAR em São Paulo e a segunda na 
Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande/Mato Grosso do Sul. Os 
estudantes cotistas negros foram apoiados para participação em dois 
Congressos de Pesquisadores Negros, o COPENE Sul realizado na UFPEL, Pelotas 
em 2013 e VII COPENE nacional realizado em 2014 na UFPA em Belém do Pará. 
A participação dos estudantes em todos esses eventos foi viabilizada pelo apoio 
financeiro concedido pela PRAE e pela PROPESQ. 
 

 Calouradas Afirmativas – Em 2013, a Coordenadoria organizou o evento de 
recepção aos calouros cotistas Direito para todos tendo como palestrantes: Lúcia 
Fernanda Jófej Kaingang (Advogada indígena do Instituto Indígena Brasileiro de 
Propriedade Intelectual), Jorge Luís Terra da Silva (Procurador do Estado da 
Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul) e Roger Raupp Rios (Juiz 
Federal do Tribunal Regional Federal 4ª Região). Em 2014, em parceria com as 
Professoras Marilise Mesquita, Gema Conte Piccinini, Maria Gabriela Curubeto 
Godoy e com o apoio dos cursos da área de Saúde foi realizada a atividade 
Calouradas Afirmativas da Saúde, tendo como palestrantes: Prof. Dr. Jorge 
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Riscado (Universidade Federal de Alagoas), Baba Diba Iyemonja (estudante 
cotista do curso de Saúde Pública), Mauro Vergueiro (estudante indígena do 
curso de Medicina) e Jumara Ferreira (enfermeira egressa e mestranda de 
Sociologia). Para o planejamento e execução dessa atividade contou-se com a 
colaboração do estudante indígena Mauro Vergueiro por meio de bolsa 
concedida pela PROREXT. 
 

 I Encontro esportivo e cultural indígena da UFRGS - organizado pela CAF, 
estudantes indígenas da UFRGS, Divisão de Esportes/PRAE e a Escola de 
Educação Física (ESEF/UFRGS). O Encontro teve como objetivo apresentar à 
comunidade universitária alguns esportes e atividades culturais tradicionais 
praticados nas comunidades indígenas das etnias Kaingang e Guarani, bem como 
proporcionar momentos de convivência entre indígenas e não indígenas através 
da prática esportiva. Para o planejamento e execução do encontro, contou-se 
com a colaboração da comunidade Kaingang da Lomba do Pinheiro, bem como 
do estudante indígena Leocir Muller Ribeiro, por meio de bolsa concedida pela 
PROREXT. 
 

 Capacitação de docentes e técnicos – Em 2013, a Coordenadoria ofereceu 
módulo de formação sobre ações afirmativas como parte integrante do 
Programa de Atividades de Aperfeiçoamento Pedagógico (PAAP), que contou 
com a participação de 60 docentes. 
 

 Semana dos Povos Indígenas - Em março de 2013, deu-se início à articulação 
com o Museu da UFRGS para preparação da Semana dos povos indígenas. Foi 
proposta a realização de ação conjunta com Comunidade da Tekoá Pindó Mirim 
(Terra Indígena de Itapuã). A organização dessa atividade envolveu a 
Coordenadoria, o Museu e a Divisão de Capacitação da PROGESP e foi designada 
“Diálogo com Cultura Indígena Mbyá-Guarani”. Em abril de 2014 esta atividade 
foi reeditada e contou com a parceria com o ILEA. A atividade foi ampliada 
incluindo a realização de um terceiro encontro que teve como objetivo de 
promover reflexões sobre a vivência e alternativas para ampliação do diálogo 
dentro da universidade. Essa ação propiciou a cerca de 80 servidores técnicos, 
docentes e discentes a possibilidade de conhecer culturas indígenas no estado e 
ampliar a reflexão sobre a presença indígena na universidade. 
 

 Capacitação COMGRADs - Em 2014 foi realizada a capacitação “Refletindo sobre 
estratégias de acompanhamento dos estudantes indígenas da UFRGS” em 
parceria com a PROGESP. Essa atividade foi direcionada aos servidores de 
Comissões de Graduação dos Cursos com estudantes indígenas. 
 

 Ações de caráter legal – A CAF, dentro de suas responsabilidades institucionais 

específicas, nesse período atendeu a solicitações do Ministério Público relativas 

aos critérios utilizados para a autodeclaração, bem como ao fornecimento, em 

processo dos nomes dos estudantes ingressantes nos cursos de Medicina 

autodeclarados negros. Atendeu também a demanda d Secretaria de Políticas de 
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Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) relacionada a denúncia de não 

observância por parte da Universidade da distribuição proporcional dos 

estudantes autodeclarados nos cursos de entrada semestral. 

 

8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O “Relatório Anual do Programa de Ação Afirmativa- 2013/2014”, atendendo o 

disposto no Art. 12, da Decisão 268/2012, constitui-se de um conjunto de informações 

em vários níveis de complexidade sobre as características e especificidades dessa 

inclusão de estudantes egressos de escola pública.  

A comparação dos dados referentes ao período 2013-2014 com os do primeiro 

ciclo do Programa de Ação Afirmativa 2008-2012 permitiram identificar o impacto 

produzido pelos novos dispositivos determinados pela Lei 12.711/2012, principalmente 

quanto aos requisitos de participação no Programa. O aumento do número de inscritos 

no vestibular 2013 em relação ao de 2012 e o retorno em 2014 aos patamares de 2012, 

evidenciou o efeito provocado pela exigência dos candidatos terem cursado todo ensino 

médio em ensino público, suprimindo a exigência de nosso Programa que vinculava o 

pré-requisito de aproveitamento de metade do fundamental em escola pública. A 

admissão de concluintes do EJA e ENCEJA, pode também ter contribuído para esse 

aumento do número de inscritos.  

Mesmo com as inovações trazidas pela segmentação dos alunos egressos de 

escola pública em renda superior e inferior, criando duas novas modalidades de ingresso 

no Concurso Vestibular, a UFRGS promoveu o ajustamento, sem deixar de manter a 

segurança e agilidade de todos os procedimentos legais para a sua efetivação.  

O modelo de Cota social (egressos de escola pública) e sub-cota racial para 

estudantes autodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas (egressos de escola pública), já 

adotado na Universidade no ciclo 2008-2012, permitiu que, no vestibular de 2013, a 

UFRGS, mantivesse o percentual de 30% sobre o total de vagas e desse percentual 15% 

para Pretos, Pardos e Indígenas, percentuais que serão alterados para 40%, em 2015 e 

50% para 2016, atendendo a exigência da Lei. A manutenção das 10 vagas anuais para 

o Ingresso Especial Indígena mostrou-se acertada, pois não houve no vestibular 

2013/2014 nenhum estudante ingressante indígena no percentual da modalidade PPI. 

Quanto ao perfil geral de renda, os dados permitem observar que, no vestibular 

de 2013, houve um aumento do número de alunos inscritos de renda inferior em relação 

ao ano de 2014, saindo de 10,8% para 19,7%. Manteve-se, no entanto, quase inalterado 

a relação entre os inscritos pela modalidade universal e reserva de vagas. Considerando 

que haja entre os inscritos na modalidade universal estudantes que se enquadram nos 

parâmetros de renda da reserva de vagas, é de concluir que a política de cotas impactou 

fortemente o perfil socioeconômico dos estudantes da UFRGS, pois possibilitou agregar 

alunos cotistas àqueles que já historicamente ingressavam na Universidade, de egressos 

de escola pública.  
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Quanto à taxa de ocupação de vagas dos autodeclarados negros, percebeu-se 

um crescente aumento. Se em 2008, ocuparam 44/% das vagas disponíveis, reduzido 

para 32,8% em 2009, no período 2013-2014 a proporção evoluiu para 74,1% e 77,9% 

respectivamente, sendo uma das maiores taxas de ocupação de vagas das Universidades 

Brasileiras nessa modalidade de reserva. Esse aumento está associado ao considerável 

aumento do número de inscritos, que aumentou de 1.934 em 2012, para 3.188 em 2013 

e 3.314, em 2014. Ao aumento dessa taxa de ocupação correspondeu um aumento 

significativo no número de cursos com ocupação total de vagas por PPI.  

Como consequência das exigências da própria Lei de Cotas, embora já existisse 

no Programa da UFRGS, as vagas não ocupadas pelos candidatos autodeclarados negros 

são direcionados aos egressos de escola pública, tendo como consequência a ocupação 

total das vagas reservadas. Com a aprovação do percentual da reserva para 40% em 

2015 e 50% em 2016, mantendo-se essa tendência de ocupação e modelo de 

direcionamento de vagas não ocupadas, os candidatos da modalidade universal tendem 

a ocupar os 50% das vagas disponíveis, independentemente do percentual de inscritos. 

Nesse novo ciclo das Ações Afirmativas, a avaliação nacional, bem como as 

demandas estudantis, têm destacado que as ações de permanência, com a hegemonia 

para as políticas de assistência estudantil, serão o maior desafio para o alcance dos 

níveis de diplomação desejáveis. A ampliação do percentual da reserva para 50% em 

todo o sistema federal de ensino superior do Brasil e o consequente aumento do 

número de estudantes de renda inferior que ingressaram no sistema, segmento alvo 

dessas políticas, exigirá crescentes recursos financeiros para viabilizar os programas de 

benefícios estudantis. Dados da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, registram que são 

2.195 os estudantes beneficiários dos programas de assistência estudantil, 

representando 8% do total de 26.371 estudantes matriculados. Registram-se ainda os 

impactos ainda não medidos, pelo perfil de necessidades de benefícios de assistência 

advindos da expansão do litoral norte. Não é possível igualmente medir as alterações 

que serão provocadas pela inclusão de 30% das vagas no ingresso pelo ENEM.  

A Bolsa MEC, instituída através da Portaria 389/2013, direcionada para 

estudantes cotistas dos cursos com maior densidade de créditos, bem como a indígenas 

e quilombolas, não produziu grande número de beneficiários em todas as IFES. Na 

UFRGS, foram beneficiados, além de 41 estudantes indígenas matriculados, 121 

estudantes dos cursos de Medicina, Nutrição, Odontologia e Biomedicina. Para um 

maior êxito e abrangência desse programa de Bolsa, seria recomendável um novo 

dimensionamento das necessidades de bolsas com essas características para o alcance 

de um número maior de estudantes. 

Os dados e projeções disponíveis no Relatório que tratam do desempenho 

acadêmico dos estudantes não permitem antecipar as conclusões ou análises que 

estarão no escopo obrigatório do Relatório de 2015, pois foram realizadas, visando 

sedimentar procedimentos metodológicos passíveis de serem aplicados no futuro. Além 

do mais, ao universo de dados disponíveis, é necessário que sejam agregadas outras 
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variáveis, principalmente vinculadas aos perfis socioeconômicos dos estudantes, muito 

além da variável renda. 

A participação das Comissões de Graduação de cada Curso no acompanhamento 

do Programa de Ação Afirmativa em seus objetivos gerais e particularmente quanto ao 

acompanhamento da trajetória escolar dos estudantes cotistas se reveste da mais alta 

relevância, seja pela percepção das especificidades de cada curso, como capacidade de 

identificar as ações necessárias para o monitoramento de aspectos vinculados com 

retenção e evasão, bem como a formação de uma cultura acadêmica voltada para a 

valorização da diversidade. 

A Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas, 

dentro da Missão de “Promover o Acesso, permanência e pleno desenvolvimento 

acadêmico dos estudantes cotistas, visando contribuir para a redução das 

desigualdades, a valorização da diversidade étnico-racial e social no ambiente 

universitário, consolidando a política de ações afirmativas na UFRGS”, estabeleceu 

produtivas interações institucionais com as outras instâncias da Universidade que 

tratam da “vida dos estudantes”. Ações conjuntas, formulações e mútuas cooperações 

foram desenvolvidas, em especial com a PROGRAD, PROREXT, PRAE, RELINTER e 

PROPESQ. Essas interações traduzem a compreensão de que os estudantes cotistas 

precisam de vários níveis de suportes e atenção e esses estão em todas as dimensões 

da Universidade. Diante disso, sugere-se a permanente consolidação dessa visão 

estratégica e integrada. 

Por fim, é de se destacar o elevado nível de compromisso político institucional 

da Universidade com o Programa de Ações Afirmativas, seja quanto à defesa de sua 

consolidação, como com relação aos esforços em oferecer os meios necessários para 

superação dos desafios que essa inovadora política pública trouxe para as 

Universidades. 
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Figura 4. Arte utilizada nos materiais de divulgação do Programa 
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10 ANEXOS 

ANEXO A 

Lista de cursos com classificação total para vagas reservadas a autodeclarados negro 

ou PPI 

Cursos com ocupação 
total RB e RD - 2013 

Cursos com menores 
ocupações por RB e 

RD - 2013 

Cursos com ocupação 
total RB e RD - 2014 

Cursos com menores 
ocupações por RB e 

RD- 2014 

ADMINISTRACAO - 
NOTURNO 

ARTES VISUAIS - 
BACHARELADO 

ADMINISTRACAO - 
NOTURNO 

ARTES VISUAIS - 
LICENCIATURA 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

ARTES VISUAIS - 
LICENCIATURA 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

CIENCIAS 
ECONOMICAS - 
DIURNO 

BIOMEDICINA BIOTECNOLOGIA BIOMEDICINA EDUCACAO FISICA - 
TARDE 

CIENCIA DA 
COMPUTACAO 

ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS 

CIENCIA DA 
COMPUTACAO 

ENGENHARIA HIDRICA 

CIENCIAS ATUARIAIS ENGENHARIA DE 
MATERIAIS 

CIENCIAS ATUARIAIS FISICA - BACHARELADO 
- FIS. COMPUTACIONAL 

CIENCIAS BIOLOGICAS ENGENHARIA DE 
MINAS 

CIENCIAS BIOLOGICAS FISICA - BACHARELADO 
- PESQUISA BASICA 

CIENCIAS JURIDICAS E 
SOCIAIS - DIURNO 

ESTATISTICA CIENCIAS JURIDICAS E 
SOCIAIS - DIURNO 

FISICA - LICENCIATURA 
- NOTURNO 

CIENCIAS JURIDICAS E 
SOCIAIS - NOTURNO 

FILOSOFIA - 
BACHARELADO 

CIENCIAS JURIDICAS E 
SOCIAIS - NOTURNO 

MUSEOLOGIA 

COMUNICACAO 
SOCIAL - JORNALISMO 

FISICA - BACHARELADO 
- FIS. 
COMPUTACIONAL 

COMUNICACAO 
SOCIAL - JORNALISMO 

TEATRO - 
BACHARELADO 

COMUNICACAO 
SOCIAL - PUBLICIDADE 
E PROPAGANDA 

FISICA - BACHARELADO 
- MAT. NANOTEC. 

COMUNICACAO 
SOCIAL - PUBLICIDADE 
E PROPAGANDA 

ZOOTECNIA 

COMUNICACAO 
SOCIAL - RELACOES 
PUBLICAS 

FISICA - BACHARELADO 
- PESQUISA BASICA 

COMUNICACAO 
SOCIAL - RELACOES 
PUBLICAS 

ENGENHARIA DE 
ENERGIA 

DESIGN - DESIGN 
VISUAL 

FISICA - LICENCIATURA 
- DIURNO 

DESIGN - DESIGN 
VISUAL 

FISICA - LICENCIATURA 
- DIURNO 

ENFERMAGEM FISICA - LICENCIATURA 
- NOTURNO 

ENFERMAGEM MATEMATICA - 
BACHARELADO 

ENGENHARIA 
AMBIENTAL 

LETRAS - 
BACHARELADO 

ENGENHARIA 
AMBIENTAL 

QUIMICA INDUSTRIAL 

ENGENHARIA CIVIL MATEMATICA - 
BACHARELADO 

ENGENHARIA CIVIL SAUDE COLETIVA 

ENGENHARIA DE 
CONTROLE E 
AUTOMACAO 

MATEMATICA - 
LICENCIATURA - 
NOTURNO 

ENGENHARIA DE 
CONTROLE E 
AUTOMACAO 

TEATRO - 
LICENCIATURA 

ENGENHARIA DE 
PRODUCAO 

MUSEOLOGIA ENGENHARIA DE 
PRODUCAO 

 

ENGENHARIA FISICA MUSICA ENGENHARIA FISICA  

ENGENHARIA 
METALURGICA 

QUIMICA - 
LICENCIATURA 

ENGENHARIA 
METALURGICA 

 

ENGENHARIA QUIMICA TEATRO - 
BACHARELADO 

ENGENHARIA QUIMICA  
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FISIOTERAPIA ENGENHARIA 
METALURGICA 

FISIOTERAPIA  

MEDICINA MATEMATICA - 
LICENCIATURA - 
DIURNO 

MEDICINA  

MEDICINA 
VETERINARIA 

TEATRO - 
LICENCIATURA 

MEDICINA 
VETERINARIA 

 

NUTRICAO  NUTRICAO  

ODONTOLOGIA - 
DIURNO 

 ODONTOLOGIA - 
DIURNO 

 

ODONTOLOGIA - 
NOTURNO 

 ODONTOLOGIA - 
NOTURNO 

 

PSICOLOGIA  PSICOLOGIA  

PSICOLOGIA - 
NOTURNO 

 PSICOLOGIA - 
NOTURNO 

 

QUIMICA INDUSTRIAL  QUIMICA INDUSTRIAL  

RELACOES 
INTERNACIONAIS 

 RELACOES 
INTERNACIONAIS 

 

SERVICO SOCIAL  SERVICO SOCIAL  

ADMINISTRACAO - 
ADM. PUBLICA SOCIAL 

 ADMINISTRACAO - 
DIURNO 

 

ADMINISTRACAO - 
DIURNO 

 BIOTECNOLOGIA  

BIOTECNOLOGIA  CIENCIAS CONTABEIS  

CIENCIAS CONTABEIS  CIENCIAS 
ECONOMICAS - 
DIURNO 

 

CIENCIAS 
ECONOMICAS - 
NOTURNO 

 CIENCIAS 
ECONOMICAS - 
NOTURNO 

 

CIENCIAS SOCIAIS - 
NOTURNO 

 DANCA  

DESIGN - DESIGN 
PRODUTO 

 EDUCACAO FISICA - 
MANHA 

 

EDUCACAO FISICA - 
MANHA 

 ENGENHARIA 
CARTOGRAFICA 

 

EDUCACAO FISICA - 
TARDE 

 ENGENHARIA DE 
COMPUTACAO 

 

ENGENHARIA 
CARTOGRAFICA 

 ENGENHARIA DE 
MINAS 

 

ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS 

 ENGENHARIA ELETRICA  

ENGENHARIA DE 
COMPUTACAO 

 ENGENHARIA 
MECANICA 

 

ENGENHARIA DE 
ENERGIA 

 ESTATISTICA  

ENGENHARIA DE 
MINAS 

 FILOSOFIA - 
LICENCIATURA 

 

ENGENHARIA ELETRICA  FISICA - BACHARELADO 
- ASTROFISICA 

 

ENGENHARIA HIDRICA  FISICA - BACHARELADO 
- FIS. 
COMPUTACIONAL 

 

ENGENHARIA 
MECANICA 

 FISICA - BACHARELADO 
- MAT. NANOTEC. 
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FARMACIA  FONOAUDIOLOGIA  

FILOSOFIA - 
LICENCIATURA 

 GEOGRAFIA - 
NOTURNO 

 

FISICA - BACHARELADO 
- ASTROFISICA 

 GEOLOGIA  

FISICA - BACHARELADO 
- FIS. 
COMPUTACIONAL 

 HISTORIA - DIURNO  

FISICA - LICENCIATURA 
- NOTURNO 

 HISTORIA - NOTURNO  

FONOAUDIOLOGIA  HISTORIA DA ARTE  

GEOGRAFIA - DIURNO  POLITICAS PUBLICAS  

GEOGRAFIA - 
NOTURNO 

 QUIMICA - 
LICENCIATURA 

 

GEOLOGIA    

HISTORIA - DIURNO    

HISTORIA - NOTURNO    

HISTORIA DA ARTE    

MUSEOLOGIA    

MUSICA    

POLITICAS PUBLICAS    

QUIMICA    

TEATRO - 
BACHARELADO 
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ANEXO B 

Lista de cursos da UFRGS por grupo, conforme tempo para integralização, 

concorrência no vestibular e taxa de egressos 

Curso Índice 
SAI 

Etapas Taxa 
Integral 

Densid U  Taxa Egressos 

Administração 11,05 10 1,11 14,19 0,654 

Agronomia 12,82 10 1,28 7,18 0,598 

Arquitetura e Urbanismo 13,17 10 1,32 15,54 0,691 

Arquivologia 9,42 8 1,18 8,80 0,521 

Artes Visuais 11,60 8 1,45 3,95 0,417 

Biblioteconomia 10,79 8 1,35 5,41 0,517 

Biomedicina 9,25 8 1,16 24,55 0,739 

Biotecnologia 8,00 8 1,00 8,80 0,200 

Ciência da Computação 12,30 9 1,37 14,56 0,579 

Ciências Atuariais 11,00 8 1,38 7,05 0,468 

Ciências Biológicas 9,85 9 1,09 12,73 0,468 

Ciências Contábeis 10,30 8 1,29 7,72 0,641 

Ciências Econômicas 11,21 8 1,40 7,29 0,504 

Ciências Jurídicas e Sociais 11,12 10 1,11 27,20 0,806 

Ciências Sociais 11,64 10 1,16 4,99 0,255 

Comunicação Social 11,28 8 1,41 20,04 0,710 

Dança 8,85 8 1,11 11,60 0,300 

Design 12,73 10 1,27 21,68 0,637 

Educação Física 10,36 8 1,30 9,76 0,631 

Enfermagem 9,71 10 0,97 13,31 0,751 

Engenharia Ambiental 12,90 10 1,29 21,85 0,666 

Engenharia Civil 14,41 10 1,44 7,76 0,595 

Engenharia de Alimentos 11,33 10 1,13 8,00 0,622 

Engenharia de Computação 11,36 10 1,14 9,36 0,598 

Engenharia de Controle e 
Automação 

12,00 10 1,20 12,80 0,187 

Engenharia de Materiais 15,00 10 1,50 8,85 0,594 

Engenharia de Minas 12,00 10 1,20 6,71 0,253 

Engenharia de Produção 11,91 10 1,19 7,88 0,722 

Engenharia Elétrica 12,68 10 1,27 8,82 0,512 

Engenharia Mecânica 13,82 10 1,38 9,31 0,508 

Engenharia Metalúrgica 12,23 10 1,22 5,21 0,395 

Engenharia Química 12,43 10 1,24 10,92 0,626 

Estatística 9,84 8 1,23 4,25 0,224 

Farmácia 12,50 11 1,14 8,87 0,411 

Filosofia 10,50 8 1,31 6,88 0,154 

Física 10,12 8 1,27 2,52 0,211 

Fisioterapia 10,00 10 1,00 32,40 0,533 

Fonoaudiologia 9,60 8 1,20 6,00 0,721 

Geografia 10,85 9 1,21 6,85 0,287 

Geologia 12,52 10 1,25 6,71 0,524 
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História 11,69 8 1,46 9,91 0,269 

História da Arte 8,00 8 1,00 12,90 0,166 

Letras 11,51 8 1,44 6,33 0,312 

Matemática 9,28 8 1,16 3,07 0,256 

Medicina 12,44 12 1,04 47,81 0,957 

Medicina Veterinária 13,59 11 1,24 17,11 0,801 

Museologia 9,20 8 1,15 5,80 0,344 

Música 9,79 8 1,22 1,94 0,590 

Nutrição 10,00 8 1,25 22,30 0,750 

Odontologia 10,40 10 1,04 17,47 0,906 

Pedagogia 9,25 8 1,16 6,39 0,482 

Políticas Públicas 8,00 8 1,00 4,59 0,240 

Psicologia 11,39 10 1,14 29,46 0,735 

Química 12,32 8 1,54 5,52 0,304 

Relações Internacionais 9,75 8 1,22 24,93 0,751 

Saúde Coletiva 8,66 8 1,08 2,83 0,333 

Teatro 8,99 8 1,12 6,30 0,527 
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ANEXO C 

 

Portaria nº 799 de 05 de fevereiro de 2014/Programa de Apoio à 

Graduação 
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ANEXO D 

 

1. Reforço Acadêmico de Leitura e Produção de Textos em Língua 

 

Portuguesa 

 

- Data de início da ação: 06/09/2014 

- Estudantes a quem se destina a ação: alunos matriculados em disciplinas de todos 

os cursos da Universidade 

- Local: Prédio Novo, salas 53, 54 e 55 

- Horário: das 9h às 12h 

- Dia da semana: Sábados 

 

2. Reforço Acadêmico de Física 

 

- Data de início da ação: 30/08/2014 

- Estudantes a quem se destina a ação: alunos da disciplina FIS 01181-C 

- Local: Anexo I da Reitoria - Salas 303 E 304 

- Horário: 9h 30min às 12h e 13h 30min às 16h 

- Dia da semana: Sábados 

 

3. Reforço Acadêmico de Física do Solo 

 

- Data de início da ação: 08/09/14 

- Estudantes a quem se destina a ação: alunos matriculados em Física do Solo 

- Local/ Horário/Dia da semana: 

-  Gincana  e  atividades  recreativas:  Faculdade  de  Agronomia,  aos 

sábados pela manhã, das 09h até às 11:45 minutos 

-  Atendimento  individualizado  aos  alunos:  Faculdade  de  Agronomia, 

terças (manhã), quartas (manhã) e quintas feiras (manhã e tarde) 

 

4. Reforço Acadêmico de Cálculo I 

 

- Data de início da ação: 23/08/2014 

- Estudantes a quem se  destina  a  ação: alunos de  MAT01353, Cálculo e 

Geometria Analítica IA (11 turmas), MAT01102- Cálculo IB (4 turmas) e MAT01339- 

Cálculo e Geometria Analítica para Arquitetos (1 turma). 

- Local/ Horário/Dia da semana: 
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Sábados, das 9 às 12h, no Campus Centro, nas salas 42 e 43 do Prédio das 

Salas de Aulas.Em cada sábado, são trabalhados os assuntos abordados em 

sala de aula durante a semana, por meio da resolução de problemas. 

 

5. Oficina de Trigonometria, Logaritmos e Exponenciais 

 

- Data de início da ação: 18/08/2014 

- Estudantes a quem se  destina  a  ação: alunos de  MAT01353, Cálculo e 

Geometria Analítica IA (11 turmas). 

- Local/ Horário/Dia da semana: 

Campus do Vale, nas segundas e quartas, das 17h15min às 18h15min, na 

sala 101 do prédio 43324. 

Os conteúdos são trabalhados em nível de Ensino Médio. 

 

6. Reforço Acadêmico de Probabilidade e Estatística 

 

- Estudantes a quem se destina a ação: alunos matriculados na disciplina 

MAT02219 - Probabilidade e Estatística 

- Data de início da ação: 13/09/2014 

- Local: Campus Central (sala a ser definida) 

- Horário: 9:30 às 12:00 

- Dia da semana: Sábados 

 

7. Reforço Acadêmico de Anatomia dos Animais Domésticos 

 

- Estudantes a quem se destina a ação: alunos regularmente matriculados na 

disciplina CBS 055336 

- Data de início da ação: 08/09/2014 

- Local: Faculdade de Medicina Veterinária 

- Horário: 5 vezes por semana em intervalos de aula 

- Dia da semana: segunda, terça, quinta e sexta 

 

8. Reforço Acadêmico de Química 

 

- Estudantes a quem se destina a ação: estudantes de Química, Farmácia, 

Biomedicina, Biotecnologia, Engenharia Química, de Alimentos e de Materiais 

- Data de início da ação: 16/08/2014 

- Local: Prédio de Salas de Aula, salas 32, 33 e 41, Campus Centro 

- Horário: 08h30-12h00 

- Dia da semana: sábado 
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ANEXO E 

 


