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Conclusão do ensino fundamental aos 16 anos

Fonte: Anuário da Educação Básica 2015



Jovens de 15 a 17 por nível de ensino

Fonte: Anuário da Educação Básica 2015



Conclusão do ensino médio aos 19 
anos

Fonte: Anuário da Educação Básica 2015



Matrículas ES por faixa etária 2013
Total 7,3 milhões: até 24 anos- 3,7 milhões; acima de 24 anos-3,5 milhões

Fonte: Anuário da Educação Básica 2015



Vagas, inscritos e inscrições 

SISu 2010-2015
Ano/semestre IES Cursos Vagas Inscritos Inscrições

2010/1 51 1.319 47.913 793.910 1.664.532

2011/1 83 2.570 83.125 1.080.193 2.020.156

2012/1 95 3.328 108.560 1.757.399 3.411.111

2013/1 101 3.752 129.319 1.949.958 3.801.894

2014/1 115 4.723 171.401 2.559.987 4.988.206

2015/1 128 5.631 205.514 2.791.334 5.431.904

Crescimento 2014 - 2015 11% 19% 20% 9% 9%

Crescimento 2010 - 2015 151% 327% 329% 252% 226%

Interiorização dos campi
2010 2015

180 municípios 517 municípios

187%



Vagas por modalidade de concorrência nas 

IFES - 2013/1
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Vagas por modalidade de concorrência nas 

IFES - 2014/1
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Vagas por modalidade de concorrência nas 

IFES - 2015/1

177.688
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Acesso da população de 18  24 anos à 
Educação superior – renda e cor
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Inscrições por modalidade de concorrência

2015-1

Modalidade de 

concorrência
Inscrições

% 

inscrições
Vagas % vagas

Candidato X 

Vaga

Ampla 

Concorrência
2.817.981 51,9% 109.810 53,4% 25,66

Lei de Cotas 2.319.594 42,7% 82.879 40,3% 27,99

Ações Afirmativas 294.329 5,4% 12.825 6,2% 22,95



Mandado Legal: lei 12.711 e Portaria 
Interministerial 7

Lei 12.711/2012: Art. 6o : 

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



Mandado Legal: lei 12.711 e Portaria 
Interministerial 7

MEC-SEPPIR: Portaria Interministerial n. 7, de julho 
de 2014: 

• “Art. 1º Ficam designados os membros para 
compor a Comissão Consultiva da Sociedade Civil 
sobre a Política de Reserva de Vagas nas 
Instituições Federais de Educação Superior - IFES, 
instituída pela Portaria MEC nº 804, de 28 de 
agosto de 2013, com o objetivo de contribuir 
para a implementação da Lei nº 12.711, de 
2012, e elaborar propostas de ações que 
promovam a concretização efetiva da reserva de 
vagas junto àquelas Instituições”



Lei 12.711/2012: a questão indígena

Decreto 7.824/2012 (regulamenta a Lei 12.711): 
Artigo 10, § 2: 

• “Diante das peculiaridades da população do local 
de oferta das vagas, e desde que assegurado o 
número mínimo de vagas reservadas à soma dos 
pretos, pardos e indígenas da unidade da 
Federação do local de oferta de vagas, apurado 
na forma deste artigo, as instituições federais de 
ensino, no exercício de sua autonomia, poderão, 
em seus editais, assegurar reserva de vagas 
separadas para os indígenas.”



Desafios identificados (1)

• Mobilização das redes públicas de ensino médio para participar 
dos processos seletivos (ENEM), acompanhamento de 
estudantes e avaliação dos resultados de desempenho. 

• Informações pouco difundidas entre  supervisores, 
coordenadores, diretores, professores e estudantes sobre os 
direitos adquiridos com a legislação de cotas;

• Estudantes pouco informadxs sobre as políticas de permanência, 
e excluídos  da formulação e da avaliação dessas políticas;

• Professorxs, técnicxs e estudantes das instituições pouco 
informadxs sobre as políticas de ação afirmativa. Beneficiárixs
ainda enfrentam preconceitos, seus  valores, culturas e 
conhecimentos não são reconhecidos . Destacam-se apenas 
carências de formação em determinadas áreas e disciplinas mas 
a potencialidade de jovens não costuma ser valorizada;

• Racismo e discriminação permanecem existindo e poucas 
instituições adotam políticas claras para combate ao racismo, 
sexismo e outras formas de discriminação;



Desafios identificados (2)

• Avaliação do impacto das AA nas comunidades de 
origem de estudantes beneficiadxs;

• Os dados relativos às ações afirmativas nem sempre 
disponíveis para pesquisadorxs. Poucas instituições têm 
estimulado estudos e pesquisas sobre suas políticas 
com vistas a seu constante aprimoramento;

• As instituições não acompanham estudantes, em 
especial cotistas, para antecipar tendências de evasão e 
abandono e atuar de modo preventivo; 

• As trajetórias profissionais de egressxs não são 
acompanhadas pelas Instituições. 



Atores que devem participar do 
acompanhamento

• Comissão Consultiva da Sociedade Civil

• Gestores das redes de EM e de Instituições de ES

• Pesquisadores de educação e de AA

• Entidades Estudantis

• Movimentos sociais e ONGs

• Fórum Estadual de Educação

• Fórum Estadual de Políticas para Igualdade Racial

• Entidades de representação indígena e 
quilombola



Processos a serem acompanhados
• Transição Ensino Médio - Ensino Superior
• Mobilização da rede de ensino médio 
• Critérios adicionais aos Processos seletivos;
• Políticas de permanência, valorização de saberes e 

apoio aos estudantes;
• Combate ao racismo nas instituições;
• Percursos acadêmicos, aproveitamento, conclusão de 

curso e evasão;
• Acompanhamento de egressos: ingresso na pós e no 

mercado de trabalho;
• Questão indígena e quilombola.



Dados, informações, análises e 
indicadores sintéticos

Critérios de análise da desigualdade educacional: 

• Observatório da Equidade: renda, raça-cor, 
gênero, localização (rural-urbano) e região do 
país;

• Acrescer: idade, origem escolar, estudante 
trabalhador, escolaridade dos pais, local de 
moradia (ROCPT);

• Etnias indígenas e comunidades quilombolas.



Dados, informações, análises e 
indicadores sintéticos

Dados por nível, curso, turno, tipo de instituição, localidade: 
• Percurso do ensino médio e taxas de transição;
• Relação candidatos/vaga por curso, desempenho no ENEM 

e no ENADE;
• Taxas de ocupação, aprovação, reprovação, conclusão;
• Taxas de evasão de curso, de carreira, de instituição e do 

sistema de educação superior;
• Taxas de transição para pós-graduação e mercado de 

trabalho;
• Atendimento às etnias indígenas e comunidades 

quilombolas;
• Taxas bruta e líquida por segmentos populacionais.



Dados, informações, análises e 
indicadores sintéticos

Informações:

• Processos seletivos e ENEM

• Políticas de permanência das Instituições

• Políticas de relação com a rede pública 
de EM

• Relações com etnias indígenas e 
comunidades quilombolas

• Outras políticas de AA



Dados, informações, análises e 
indicadores sintéticos

Análises:
• Percepção de estudantes sobre oportunidades criadas pela Lei 

de Cotas e pela adoção do ENEM;
• Impactos comunitários do ingresso de jovens e adultos na 

Educação Superior;
• Percepções da comunidade universitária sobre cotidiano 

universitário: aspectos acadêmicos, sociais e culturais;
• Pesquisa longitudinal com estudantes, comunidades e 

instituições;
• Impactos nas etnias indígenas e comunidades quilombolas;
• Inovações nas estruturas acadêmicas – organizacionais, 

administrativas, orçamentárias, curriculares e culturais – a 
partir da implantação da Lei.



Indicador sintético: paridade

• Indicadores sintéticos por curso, por 
instituição: “Índice de Paridade de Gênero 
(IPG): Razão do valor mulher/homem de 
determinado indicador. Um IPG com valor 1 
indica paridade entre os gêneros; um IPG que 
varia de 0 a 1 significa uma disparidade em 
favor de meninos; um IPG maior do que 1 
indica disparidade em favor de meninas. 
(Relatório de Monitoramento Global Educação 
para Todos 2003/2004, Unesco, p. 386).



Indicador sintético: paridade

• O Índice de Paridade de Gênero é possível 
dado que a população divide-se 
equitativamente entre homens e mulheres. 
No Brasil, um Índice de Paridade Racial, como 
proposto por Sandra Unbehaum e Valter 
Silvério, a partir de trabalhos de Fúlvia 
Rosemberg, pode ser criado para acompanhar 
equidade nos cursos.



Indicadores sintéticos

• Índice de Paridade Racial: 

• Índice de Paridade de Gênero:

• Índice de Distribuição de território;

• Índice de Equidade de renda;

• Índice de Equilíbrio Regional;

• Atendimento da população indígena por 
etnia e território e das comunidades 
quilombolas.



Proposta para acompanhamento das 
políticas de AA

• Observatório da Educação: Rede nacional de 
monitoramento com participação de 
pesquisadores de cada unidade da federação;

• Fóruns Estaduais de AA: articulação com as 
redes públicas de Ensino Médio, Fóruns de 
Educação e de Igualdade Racial, sociedade 
civil, movimentos sociais, entidades 
estudantis;



Resultados esperados

• Dados, informação e análises anuais para 
Ministério da Educação, SEPPIR, FUNAI, 
Instituições Federais de Educação;

• Dados, informação e análises anuais para a 
Comissão da Sociedade Civil;

• Relação sistemática e orgânica com redes 
públicas de ensino médio;

• Participação da sociedade civil nos estados;

• Participação das etnias indígenas e comunidades 
quilombolas.



Cronograma
• 2015: segundo semestre: Chamada de 

interessados e realização de Seminário Nacional 
para consolidar cesta de indicadores;

• 2015: lançamento do edital de criação da Rede 
Nacional de Pesquisadores (OBEDUC);

• 2016 a 2018: início das atividades: duas 
prestações de contas anuais nos estados;

• 2018 a 2022: segunda edição do edital para 
renovação da Rede Nacional de Pesquisadores

• 2022: seminário nacional de avaliação da política 
de reserva de vagas.



Parcerias
• Comissão Consultiva da Sociedade Civil
• Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES 
• Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP
• Fundação Nacional do Índio - FUNAI
• Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial -

SEPPIR
• Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão - SECADI
• Secretaria de Educação Superior - SESU
• Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC
• CONSED: Conselho dos Secretários Estaduais de Educação
• Movimento Social e Sociedade Civil: na Comissão Nacional 

e nas Unidades da Federação.



Bases de dados
• Instituições: cadastro dos alunos + políticas 

adotadas;
• INEP: Censos da Educação Básica e Superior, 

SAEB, ENEM e SISu, ENADE, SINAES;
• CAPES: Programas de Pós, Ciências sem 

Fronteiras, PIBID;
• FNDE: bolsa permanência;
• MEC: e-mec, ProUni, FIES;
• IBGE: Censo e PNAD
• Ministério do Trabalho: RAIS
• MDS: Cadastro Único



Fontes para formulação da proposta

• ARTES, Amélia Cristina Abreu (FCC):“Estudantes de pós-graduação no Brasil: distribuição por sexo e 
cor/raça a partir dos censos demográficos 2000 e 2010”. (s.d.) 

• BANIWA, Gersem. A Lei das Cotas e os povos indígenas: mais um desafio para a diversidade, Revista 
Fórum, setembro, 2013.

• BRASIL: Lei 12.711/2012: Lei de Cotas. 

• BRASIL: Lei 13.005/2014: Plano Nacional de Educação 2014/2024.

• CAPES: Observatório da Educação: (http://www.capes.gov.br/educacao-basica/observatorio-da-educacao). 

• CDES: Observatório da Equidade: (http://www.cdes.gov.br/observatoriodaequidade)

• FLACSO-Brasil: GEA. Grupo Estratégico de Análise da Educação Superior: (http://www.flacso.org.br/gea)

• GEMAA/IESP/UERJ: Grupo de Estudos Multidisciplinares de ação afirmativa: (http://gemaa.iesp.uerj.br)

• INEP: Censo da Educação Superior 2013.

• INEP: Sinopse Estatística da Educação Superior 2013.

• INEP: Observatório da Educação: (http://portal.inep.gov.br/web/observatorio-da-educacao/o-que-e).

• Instituto de Inclusão na Educação Superior e na Pesquisa. (http://www.inctinclusao.com.br).

• MEC: Decreto no 7.824, de 11 de outubro de 2012 . 

• MEC: Portaria normativa n. 18, de 11 de outubro de 2012.

• MEC/SEPPIR: Portaria Interministerial n. 7, de julho de 2014. 

• ROSEMBERG, Fúlvia: “Ação afirmativa no ensino superior brasileiro: pontos para reflexão “(s.d.)

• SILVÉRIO, Valter  (UFSCar) e UNBEHAUM, Sandra (FCC): Projeto Equidade, Fundação Carlos Chagas, 2015.

• TRAGTENBERG, Marcelo H. R. (FSC/UFSC): “Monitoramento das Ações Afirmativas no Brasil: O que 
monitorar e Como?” apresentação no 1 Simpósio de avaliação da lei de cotas, Brasília, setembro 2014.

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/observatorio-da-educacao
http://www.cdes.gov.br/observatoriodaequidade
http://www.flacso.org.br/gea
http://gemaa.iesp.uerj.br/
http://portal.inep.gov.br/web/observatorio-da-educacao/o-que-e
http://www.inctinclusao.com.br/


Desigualdades na sociedade brasileira: renda

Do 1º ao 8º houve ganho do total dos rendimentos captados na PNAD, o 9º décimo manteve-se 
estável e o 10º decresceu de 45,8% do total para 41,7%, ainda um alto percentual.



Desigualdade no mercado de trabalho: cor



Rendimento de acordo com raça ou cor



Desigualdade na política: cor
(fonte: Folha de S.Paulo, 11/10/2014)

Dos 513 deputados que vão 
compor a Câmara em 
2015, 81 se disseram 
pardos e 22 pretos. São 
103 negros e 410 brancos.

Dentre os 27 eleitos para o 
Senado a proporção é 
semelhante: 18,5% negros 
(5 parlamentares).

Na população brasileira 
brancos são 47,7%, pardos 
43,1%, pretos 7,6%, 1% 
amarelos e 0,4% indígenas.



Desigualdade na política: gênero

• Representação de gênero na Câmara: são 53 mulheres 
entre 513 deputados: “O número de mulheres em 
posições legislativas no Brasil, em particular em cargos 
proporcionais da esfera federal, é um dos mais baixos 
do mundo (...). Os dados demonstram que, na última 
década, o número de candidatas para posições 
legislativas cresceu, enquanto o número de eleitas 
permaneceu estável. Quando comparado o percentual 
de eleitas com o de candidatas em cada pleito, fica 
evidente que desempenho eleitoral das mulheres 
piorou do início para o final da década analisada.” 

SACCHET, Teresa. Instituições Políticas e o desempenho eleitoral das mulheres no Brasil. In: Revista Observatório Brasil 

da Igualdade de Gênero, Abril, 2014. (p. 146)



Desigualdade na política: renda
48% dos 513 deputados federais são milionários

“Quase metade da nova Câmara dos Deputados será formada por milionários”. G1 - 06/10/2014, por Thiago Reis

http://g1.globo.com/2014/blog/eleicao-em-numeros/autor/thiago-reis/1.html

