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 “...enquanto as escolas públicas não melhorarem, enquanto os pais não tiverem uma 

escolarização maior, enquanto não se elevar o capital cultural disponível para a população mais 

pobre (com seu enorme contingente de pretos e pardos) e enquanto continuar a haver 

discriminação nas escolas, é necessária uma ação afirmativa, que ofereça ao contingente desta 

população que valoriza a formação de nível superior e está disposta a realizar o esforço 

necessário para suprir deficiências da sua escolarização anterior, a oportunidade e o estímulo 

para fazê-lo.” 

  

Eunice Durham   
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RESUMO  

 

 O presente artigo analisou a política afirmativa de cotas raciais na Universidade 

Federal Fluminense – UFF- Volta Redonda, campus Aterrado e sua relação com a política 

de permanência discente. Para isso, são enfatizados os problemas socioeconômicos que a 

população afrodescendente enfrenta desde a abolição da escravidão, abordando as 

assimetrias econômicas e sociais presentes entre brancos e negros. Além disso, a pesquisa 

traz a importância da presença das políticas de permanência presentes na instituição, pois 

para além de serem garantidos a isonomia do acesso ao ensino superior, são necessárias 

condições para manutenção deste estudante até o estágio final de formação. Sendo assim, 

é valido ressaltar que a política de cotas só é efetiva quando ela está conjugada a uma 

política que permita com que os alunos consigam se manter estudando, independente da 

sua raça ou classe econômica. A pesquisa é classificada como sendo aplicada, pois tem 

como objetivo aproximar o leitor das questões abordadas por esse tema; utilizando a 

pesquisa exploratória, pois além das pesquisas bibliográficas, e documentais, houve uma 

pesquisa empírica de coleta de informações através de entrevistas semiestruturadas, com 

o intuito de entender como é o processo de distribuição das bolsas de permanência e qual 

é a sua relação com os alunos cotistas. Pode-se observar que a Universidade Federal 

Fluminense possui estratégias que minimizam as desigualdades existentes dentro do 

ambiente acadêmico, através da oferta de bolsas/ auxílios financeiros para subsidiar os 

gastos com moradia, alimentação transporte, entre outras iniciativas que permitem com 

que o aluno permaneça no ensino superior. Dessa forma, o ponto central que essa pesquisa 

apresenta é que, existe uma relação direta entre a entrada de alunos em situação de 

vulnerabilidade e a necessidade de permanência dos mesmos, sendo, portanto, essencial 

para a efetiva política de cotas a presença de políticas que garantam da permanência 

desses alunos. 

 

Palavras Chaves: Ações Afirmativas; Cotas Raciais; Política de Permanência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This article analyzed the affirmative policy of racial quotas at the Universidad 

Federal Fluminense - UFF- Volta Redonda, campus Aterrado and its relationship with the 

policy of student permanence. To this end, the socioeconomic problems that the Afro-

descendant population has faced since the abolition of slavery are emphasized, addressing 

the economic and social asymmetries present between whites and blacks. In addition, the 

research brings the importance of the presence of permanence policies present in the 

institution, because in addition to guaranteeing the equality of access to higher education, 

conditions are necessary to maintain this student until the final stage of training. 

Therefore, it is worth emphasizing that the quota policy is only effective when it is 

combined with a policy that allows students to keep studying, regardless of their race or 

economic class. The research is classified as being applied, as it aims to bring the reader 

closer to the issues addressed by this theme; using exploratory research, because in 

addition to bibliographic and documentary research, there was an empirical research to 

collect information through semi-structured interviews, in order to understand how the 

permanence scholarships are distributed and what is its relationship with the quota 

students. It can be observed that the Universidade Federal Fluminense has strategies that 

minimize the existing inequalities within the academic environment, through the offer of 

grants / financial aid to subsidize the expenses with housing, food and transportation, 

among other initiatives that allow the student to remain in the University education. Thus, 

the central point that this research presents is that, there is a direct relationship between 

the entry of students in situations of vulnerability and the need for their permanence, 

therefore, the presence of policies that are essential for the effective quota policy. ensure 

the permanence of these students. 

 

Keywords: Affirmative Actions; Racial Quotas; Stay Policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A história de formação do Brasil foi marcada pelo latifúndio e escravidão, o que 

fez com que a população negra ficasse a margem da formação de uma agenda 

governamental que tivessem eles como atores relevantes da política. Um exemplo disso 

foi a própria Lei Áurea, que tinha como objetivo apenas a libertação dos negros, sem 

nenhuma medida de promoção da igualdade e inserção dos mesmos na sociedade, pelo 

fato de que esse direito pertencia exclusivamente aos brancos, visto que o Estado 

brasileiro ainda era composto pela mesma elite latifundiária e escravocrata de antes 

(SCHWARCZ, 2012).   

Mesmo após a proclamação da Lei Áurea, a população negra no país permaneceu 

sendo esquecida pelo poder público, e foi apenas em 2001, na III Conferência Mundial 

contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância - sediada em Durban, 

na África do Sul, que o Brasil foi denunciado pelas inúmeras práticas de racismo contra 

as pessoas negras, fazendo com que ele fosse desmoralizado internacionalmente sobre as 

suas boas relações étnico raciais.   

E é nesse contexto de discriminação e desmoralização, que o Brasil se viu 

obrigado a se comprometer no desenvolvimento de políticas públicas reparadoras, pelos 

danos causados pela escravidão, visto que, o país trouxe consigo um racismo velado na 

sociedade, mesmo que na Constituição Federal de 1988, esteja garantido de que todos são 

iguais perante a lei, e que não deve haver distinção de raça ou credo, mas mesmo assim, 

as estatísticas relacionadas aos negros no Brasil ainda se sobressaltassem negativamente 

nos dias atuais. 

Um exemplo desses números está relacionado ao perfil dos detentos no Brasil, de 

acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN -, em 

2017, mais de 60% da população carcerária era composta por negros, sendo 30% com 

uma faixa etária de 18 a 24 anos (INFOPEN, 2017). Já entre os anos de 2012 a 2017, de 

acordo com o Sistema de Informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde, a taxa 

de mortalidade dos negros por assassinato foi de 255 mil (SIM, 2017). Em 2019, cerca de 

64% da população negra compunha os 12,8 milhões de desempregados no Brasil 

(IBGE,2017). 

Além disso, a realidade educacional do país é outo dado alarmante, pois em 2018, 

4 a cada 10 brasileiros de 19 anos não haviam concluído o ensino médio, representando 



11 
 

cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes fora das escolas (IBGE, 2018), com isso, 

pode-se observar que a falta da presença educacional na vida das pessoas faz com que 

elas estejam presentes nas piores estatísticas do país. No entanto, de acordo com o IBGE 

(2018), os negros representam 56,10% da população brasileira, sendo, portanto, as 

principais vítimas dessa desigualdade que assola o Brasil.  

Por essa razão que houve a necessidade de se criar mecanismos de médio e longo 

prazo para diminuição dessas assimetrias sociais, econômicas e raciais; e é nesse contexto 

que surgem as políticas afirmativas. A política afirmativa de cotas, no período de 2005 a 

2015, o percentual de negros de 18 a 24 anos que ingressaram no nível superior deu um 

salto e chegou a representar 12,5% das reservas de vagas, um número significativo, mas 

que ainda precisa ser ampliado, pois, se comparado com o número de brancos, o número 

de negros que ingressam nas universidades equivale a menos da metade do número de 

brancos (IBGE, 2018).  

Assim, o presente artigo busca apresentar as motivações para elaboração das 

políticas afirmativas no Brasil, usando a política de cotas como um possível instrumento 

de inclusão social para população afro-brasileira. O projeto irá analisar as cotas raciais na 

Universidade Federal Fluminense campus Aterrado, Volta Redonda, assim como a 

política de permanência presente na instituição.  

A UFF- VR foi escolhida por ser um campus do interior novo, que atende diversos 

alunos de várias partes do Brasil, e que seguiu logo após a criação do Programa de Apoio 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, mais conhecido como REUNI. 

Esse programa foi criado em 2007 pelo Governo Federal, com a finalidade de se garantir 

a presença de mecanismos que permitissem a igualdade do acesso as universidades 

públicas do país, interferindo diretamente na criação da UFF Aterrado, pois REUNI tinha 

como objetivo, dobrar o número de alunos cotistas presentes na graduação em dez anos, 

no período de 2005 a 2015 (Ministério da Educação - MEC, 2007) 

Sendo assim, a pesquisa irá analisar a expansão do número de alunos presentes na 

graduação, assim como a expansão da política de permanência para esse aluno cotistas, 

pois como visto nos dados anteriores, o cenário econômico e social em que se encontram 

os alunos negros não apresentaram avanços significativos nas últimas décadas, e quantos 

dos que conseguem ingressar pelo sistema de reserva de vagas permanecem até o final da 

graduação. Com isso, a questão problema do projeto é: “Qual a relação entre a políticas 

de cotas raciais e a política de permanência na Universidade Federal Fluminense, Campus 

Aterrado, Volta Redonda? ” 
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A vista dessa questão central, a pesquisa terá como objetivo geral analisar relação 

entre a políticas de cotas e a política de permanência estudantil de discentes negros na 

Universidade Federal Fluminense no campus Aterrado - Volta Redonda-. Para a 

consecução do objetivo, serão necessários o alcance dos seguintes objetivos específicos: 

i) analisar o processo de implementação da política de cotas no Brasil, assim como na 

UFF; ii) identificar o quantitativo de alunos que ingressaram pelo sistema de reserva de 

vagas, no período de 2015 a 2019; iii) identificar a quantidade de bolsas que são 

disponibilizadas pela UFF, e quantas chegam até a UFF-VR, campus Aterrado; iv) 

analisar o quantitativo de discentes beneficiados, no período de 2015 a 2019; v) 

compreender o processo de destinação das bolas de permanência estudantil.  

Este estudo está dividido em três seções, além desta introdução. Na primeira seção 

existe uma breve contextualização da história brasileira, na qual busca frisar a relação 

entre os brancos e negros no período pós-escravocrata, assim como as assimetrias que se 

consolidaram e que podem ser vistas até os dias atuais. Já na segunda seção, tem-se como 

objetivo identificar os marcos e processos que permitiram com que as políticas de cotas 

fossem implementadas nas universidades e institutos federais do país. Por fim, na última 

seção, busca-se compreender a importância da política de permanência na vida dos 

estudantes cotistas, tendo como foco os alunos que ingressaram pelo sistema de reserva 

de vagas raciais, pois o projeto investiga a relação de importância entre as políticas de 

cotas raciais e as políticas de permanência na Universidade Federal Fluminense, campus 

Aterrado – VR. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Breve Contextualização Hitórica do Brasil  

 

O Brasil possui uma formação dramática, tendo em vista que o país foi construído 

em bases escravocratas e latifundiárias, o que impactou de forma significativa a formação 

do povo brasileiro como cidadão. O autor Darcy Ribeiro (1995) aborda em seu livro “O 

povo brasileiro – a formação e o sentido do Brasil” as relações entre a formação história 

do Brasil e a formação de como nos vemos como povo e nação.  

Nesse texto o autor aborda como o povo brasileiro se consolidou de forma não 

hegemônica através de um só povo, pelo fato de a sociedade ser miscigenada desde a sua 

formação originária. Como descrito em uma das passagens de seu livro, essa 
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miscigenação fez com que povos e culturas fossem exterminados e subjugados, pois 

alcançam–se paradoxalmente condições ideias de ética para desindianizar a força os 

índios e desafricanizar os negros, tornando-os apropriados para a criação de uma nova 

etnicidade. (RIBEIRO, 1995) 

Nesse sentido, em convergência as questões sociais do Brasil, outro autor 

importante é Juremir Machado (2018), com o livro “Raízes do Conservadorismo 

brasileiro – a abolição na imprensa e no imaginário social”, nesse livro, o tema central é 

traçar um paralelo entre a abolição da escravidão, e a permanência da mesma na sociedade 

atual. 

 Na visão deste autor, as questões raciais após abolição ficaram ainda mais 

tensionadas e engendradas na sociedade, fazendo com que novas formas de escravidão 

surgissem e fossem respaldadas pelo Estado. O autor Juremir Machado (2018), ressalta 

no final de sua obra que o racismo se espalhou como um novo impulso, e a justiça retomou 

sua função tradicional e rasteira de punir as camadas menos favorecidas economicamente, 

sem lhes conceder o benefício do desespero. Dessa forma, a questão da negritude, e sua 

relação com a formulação de uma agenda nacional sempre foi algo muito tênue, pelo fato 

de esbarra nas questões conservadoras e elitistas do país.  

Sendo assim, para entender a relação dos negros na sociedade brasileira é 

necessário considerar o ponto de vista da miscigenação e da sua marginalização. No livro 

“O negro no mundo dos brancos” do autor Florestan Fernandes (1972), traz uma breve 

descrição da lentidão na incorporação dos afro-brasileiros na sociedade de classe, 

primeiro pelo fato de existir no imaginário social um mito de uma democracia racial, e 

também pelos negros, mesmo após sua libertação, ainda serem vistos como seres 

submissos que precisariam passar por um processo para se “abrasileirar”.  

Indo de encontro a esse processo de “abrasileiramento” o autor Jessé de Souza 

(2019), com o livro “ A elite do atraso”, explica o porquê de o Brasil continuar a se manter 

numa “inercia” e permanecer atrasado nas questões sociais. Para isso ele desmistifica que 

os problemas sociais estejam presentes no Estado ou na realização de políticas sociais, 

como foi disseminado durante anos por acadêmicos e continua presente no imaginário 

social.  

Para ele o maior problema que se encontra para que o país não consiga sair dessa 

“inercia” social, está presente na própria sociedade e na elite que a governa, que ainda 

permanece sendo a mesma elite escravocrata e latifundiária de antes. Dessa forma Jessé 

ratifica a ideia de Florestan Fernandes, de que o ex- escravo foi jogado numa ordem social 
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competitiva na qual ele não havia sido preparado, e isso fez com que no topo da hierarquia 

social houvesse uma preservação dos valores e reprodução do poder, que já se 

encontravam nas mãos das antigas famílias, no caso da verdadeira elite brasileira. 

(SOUZA, 2019) 

Portanto, a evolução da sociedade, assim como a do próprio Estado se deu a partir 

da manutenção do poder da elite presente no Brasil, o que fez com que a construção da 

cidadania ficasse um tanto falaciosa, como aborda o autor José Murilo De Carvalho 

(2002) e o texto “Cidadania no Brasil – um longo caminho a ser percorrido”, pois para 

que uma sociedade se desenvolva e atinja uma cidadania plena é necessário que os direitos 

cívicos, políticos e sociais, sejam conquistados pela própria população e mantidos pelo 

Estado. 

Por essa razão que o autor utiliza o termo “um longo caminho a ser percorrido”, 

porque no Brasil, os direitos não foram conquistados, foram dados pelo Estado, fazendo 

com que nem todos os cidadãos entendessem seu papel de participe nas ações do poder 

público. Isso fez com que a compreensão do que são os direitos sociais fossem 

considerados apenas como benesses concedidas pelo Estado, e não direitos garantidos a 

todos. Isso faz com que a cidadania esteja intimamente ligada as relações que os 

indivíduos possuem com o Estado. (CARVALHO, 2002). 

Com isso, após esses breves apontamentos históricos, se torna mais compreensível 

a necessidade de o Brasil começar a implementar políticas afirmativas nos anos 2000, 

pois a maioria da população escravizada foi liberta sem nenhum tipo de direto ou política 

pública que tivessem eles como atores relevantes, e isso fez com que o Estado tivesse que 

intervir, para que as assimetrias socioeconômicas e raciais enraizadas no país 

começassem a diminuir. 

 

2.2 Implementação das Cotas no Brasil como uma Política de Inclusão Social 

 

As políticas afirmativas são políticas focalizadas em alocar recursos em benefício 

do coletivo. Trata-se de uma medida que tem por objetivo combater qualquer tipo de 

discriminação, e garantir que todos os cidadãos tenham seus direitos, independente das 

questões socioeconômico ou raciais (GEMMA, 2010).  

Assim, as políticas afirmativas devem ser entendidas como instrumentos 

temporários de política social, que tem por objetivo integrar e aumentar a participação de 
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grupos de pessoas que permaneceriam excluídas em razão da raça, sexo, etnia, deficiência 

física e mental, ou classe social (KAUFMANN, 2007). 

Portanto, as ações afirmativas são políticas compensatórias adotadas para aliviar 

e remediar condições de um passado discriminatório, como no caso do Brasil. Dessa 

forma ela cumpre como finalidade uma política para um projeto de país democrático, que 

tem por função assegurar a diversidade e a pluralidade social (PIOVENSAN,2005). 

Nesse sentido a formulação e implementação das políticas afirmativas no Brasil 

aconteceu após pressões do movimento negro em 1995, na Marcha do movimento negro 

em Brasília e posteriormente na III Conferência Mundial Contra o Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, no período de redemocratização do país, 

no início do século XX.  

A Marcha do movimento negro em 1995 tinha como pauta principal o 

“Desenvolvimento de ações afirmativas para o acesso dos negros aos cursos 

profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de ponta”. Já na III 

Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, 

realizada em Durban, em 2001, na África do Sul, o governo se viu obrigado a reconhecer 

as assimetrias sociais e econômicas existentes entre brancos e negros na sociedade 

brasileira; após essa declaração houve diversos encaminhamentos voltados a resolução 

desses problemas envolvendo a população negra do país, sendo uma delas ligadas a 

educação. 

Assim iniciaram-se a fase de formulação das políticas afirmativas no Brasil, no 

início dos anos 2000. Vale ressaltar que as políticas afirmativas já existiam, e que de 

acordo com Lewandowski (2012) se iniciaram na Índia, com o intuito de amenizar as 

desigualdades existentes entre as catas que culturalmente existem nessa sociedade, para 

isso, foi adotado na Constituição de Independência medidas positivas que beneficiasse os 

segmentos das castas mais baixas dessa sociedade. 

Já no Ocidente, foi nos EUA que o termo “ação afirmativa” surgiu após pressões 

do movimento negro; ligado aos direitos civis americanos, as ações afirmativas foram 

implementadas em meados dos anos 70, no qual tinha por objetivo principal o igual acesso 

dos negros ao ensino superior, que durante anos foi composto majoritariamente pelo 

público branco. (BAYMA, 2012) 

No Brasil, as ações afirmativas ganharam força e visibilidade após o movimento 

negro expor as questões raciais na III Conferência Mundial contra o Racismo, no início 

do século XX, como mencionado anteriormente. Isso fez com que fosse necessário a 
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criação de um órgão especial voltado para promoção da igualdade racial, a Secretaria 

Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial -  SEPPIR -, nasceu em 2003, e 

tinha como função encaminhar todas as propostas relacionadas as questões raciais 

levantadas na III Conferência Mundial; as ações eram encaminhadas pela SEPPIR, e 

algumas ações se tornaram leis, como a própria lei de cotas.  

Inicialmente, a implementação da política de cotas foi feita de maneira gradual 

por algumas universidades, a primeira a colocar essa ação em pratica foi a Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro – UERJ -, em meados dos anos 2000, por meio de uma lei 

orgânica estadual, na qual permitia com que 50% das vagas fossem reservadas a alunos 

vindos de escolas públicas municipais. A Universidade Federal de Brasília – UNB – 

também implementou as cotas por uma lei orgânica estadual, em 2003, que garantia 20% 

das vagas a estudantes autodeclarados negros.   

Nesse sentido, a implementação gradual das cotas por parte das universidades 

permitiu com que houvesse uma pequena amostra dos resultados aos efeitos dessa política 

nos meios acadêmicos, pois de acordo com a teoria dos fluxos de Kingdon (2003), o 

problema só se transforma em um problema relevante aos olhos do poder público quando 

são capturados a atenção dos participantes por meio de três mecanismos: indicadores; 

eventos, crises e símbolos; e feedback.; nesse caso o feedback da política foi essencial pra 

formação de críticas tanto positivas, quanto negativas, o que foi importante, pois fez com 

que a política de cotas se adequasse a realidade brasileira e pudesse ser implementada a 

nível nacional, abrangendo as especificidades de cada universidade e de cada estudante. 

À vista desse primeiro contato com as cotas, o programa contou com o apoio do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais -

REUNI-, instituído pelo decreto n°6.096 em abril de 2007. Esse programa faz parte do 

Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, que tem como base reconhecer o papel 

estratégico das universidades federais no desenvolvimento econômico e social. 

Portanto, o REUNI tem por objetivo expandir o acesso e a permanência no ensino 

superior, pois suas ações são voltadas ao aumento do número de vagas de alunos por 

professor nos cursos de graduação, na ampliação e oferta de cursos noturnos, inovação 

pedagógica e combate à evasão, redução do custo por aluno e flexibilização do horário dos 

cursos (REUNI, 2018). Esse programa, junto as políticas afirmativas, portanto, afetaram 

positivamente o cenário do sistema de ensino superior no Brasil, pois o REUNI foi feito 

tendo-se como pretensão melhorar as condições de acesso as universidades federais 

(HERINGER, 2015).  

https://larrlasa.org/articles/10.25222/larr.50/#B30
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O que levou a segunda fase de implementação da política de cotas; nela as ações 

se transformavam em uma Lei Federal, 12.711/2012 (Lei de Cotas), no qual foi 

determinado que todas as universidades e institutos federais reservassem até 50% das 

vagas a alunos vindo de escola pública, autodeclarados negros, indígenas ou pardos, que 

possuam algum tipo de deficiência ou que sejam de baixa renda.  

Com essas especificações, vários segmentos socioeconômicos e raciais foram 

contemplados, tornando a política de cotas mais condizente com a realidade brasileira, 

como aponta a SEPPIR, que um ano após a promulgação da lei, garantiu que 33% das 

vagas fossem destinadas aos cotistas, e em 2014, passou para 40% das vagas, aumentando 

gradativamente a porcentagem das vagas a esses alunos. 

De acordo Bolonha (2012), as cotas traduzem um planejamento de longo prazo, 

capaz de promover uma justiça social não só no meio educacional, como também em 

todas as áreas da sociedade brasileira. Outro ponto sobre a aprovação da lei de cotas é 

que, as cotas já superaram os questionamentos de sua constitucionalidade, evidenciando 

que é possível superar os desafios socioeconômicos desse país utilizando as políticas 

afirmativas. (MELO-SILVA, 2017)  

Com isso, é importante ressaltar que na realidade brasileira são vários os 

obstáculos que os alunos negros e periféricos enfrentam para ingressar no ensino superior, 

o primeiro deles é a disparidade na qualidade do ensino público para o ensino particular, 

pois como afirma Durham (2003, p.8), existem três fatores que influenciam 

decisivamente no sucesso escolar desses alunos: a escolaridade dos pais, renda familiar e 

ascendência étnica. No caso das famílias pretas, pardas e pobres o problema se intensifica, 

pelo fato de que, os membros desses núcleos familiares não possuem nem mesmo o ensino 

médio completo, o que reflete posteriormente na educação das gerações futuras. 

Portanto, nesse contexto sócio educacional, estão envolvidos não só o perfil 

econômico, como também racial, pois como ressalta Castro (2001), a falta de qualidade 

no ensino básico público coloca esses alunos em desvantagens quando comparados com 

os alunos vindos de escolas particulares, fazendo com que o acesso à universidade pública 

por parte desses alunos vulneráveis não seja uma tarefa trivial, e sim uma trajetória 

injusta.   

É diante deste quadro que as cotas, na qualidade de política de ação afirmativa 

aparecem, pois, discutir política de cotas é pensar numa política distributiva e 

indenizatória; distributiva, porque garante uma distribuição mais igualitária do acesso ao 
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ensino superior, e indenizatória, porque repara uma dívida histórica que a sociedade 

brasileira possui com os negros trazidos a força da África.  

Na visão do Janoario (2013), o argumento indenizatório possui uma ampla função 

de ressarcimento aos danos causados a população negra brasileira, que vai desde o poder 

público até as pessoas físicas ou jurídicas. Enquanto para Gomes (2001), o argumento 

mais eloquente para essa política é a ideia de justiça distributiva, pois nela está contida 

formas de promover a redistribuição equânime dos ônus e direitos.  

E na Câmara Brasil, no ano de 1996, a Ministra Carmem Lúcia, afirmou que as 

políticas afirmativas sejam elas públicas ou privadas servem para neutralizar os efeitos 

da discriminação na sociedade. Ela ainda enfatizou que, as ações afirmativas visam o 

combate não somente as manifestações de discriminação, mas também a discriminação 

de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. 

Assim como o ex ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, no 

qual ressaltou numa entrevista ao Globo, em 2010, que as ações afirmativas são políticas 

públicas voltadas a concretização do princípio constitucional da igualdade material, com 

a finalidade de neutralizar os efeitos perversos da discriminação de raça, gênero, idade e 

origem, pois ele reconhece que a sociedade brasileira possui uma discriminação 

enraizada, quem nem mesmo as pessoas o percebem.  

Posto isso, a discriminação enraizada na sociedade, descrita pelo ex ministro, 

permitiu com a política de cotas recebesse críticas, tanto positivas, quanto negativas; 

sendo que as críticas negativas estão intrinsicamente ligadas ao imaginário de um mito da 

democracia racial presente na sociedade brasileira.  

Essas críticas negam a necessidade de se implementar essas ações afirmativas, 

pelo fato de gerar estigmas relacionado a presença dos negros nas universidades públicas, 

pois existe o pressuposto de que, se eles (negros) não conseguem ingressar no ensino 

superior é porque não estão conseguindo competir com os brancos no vestibular. 

(DURHAM, 2003). 

Nesse sentido, os questionamentos abordados anteriormente por esses pensadores 

só são possíveis, porque o racismo teve origem no escravismo e essas são mantidos nas 

relações capitalistas de produção, pois os sistemas econômicos, as relações de trabalho e 

as formas de opressão mudaram, porém, os negros continuam a ser ideologicamente 

definidos como inferiores (VALENTE,1987). 

Sendo assim, quando se tornaram livres passaram a disputar esses espaços com os 

imigrantes brancos, o que acabou por iniciar com as ideias de meritocracia e da 
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competição entre raças. Para Andrews (1997), a presença das cotas nas universidades 

possuía os mesmos traços de meritocracia, “competição” e racismo reverso. 

Assim, a expansão e acesso à educação superior, implicou diretamente não só em 

considerar as condições de ingresso, como também da permanência, conclusão e da 

formação desse estudante no nível superior (SILVA; NOGUEIRA, 2011), pois a política 

de cotas, foi uma ação de cunho racial e econômico, remanescente dos fenômenos sociais, 

com a função de diminuir as desigualdades presentes no país (DURHAM, 2003).  

E por essa razão, que foi necessário que o Estado intervisse nessas desigualdades, 

visto que ele é o único agente capaz de promover significativas mudanças na vida dessas 

pessoas, pois como observado, os espaços ocupados por brancos ainda eram 

desproporcionais se comparados com os negros e as cotas vieram com o intuito de 

diminuir essas assimetrias no campo educacional.  

A presença das cotas, juntamente ao seu mecanismo de inclusão social, permitiu 

com que estivesse presente nas instituições nacionais o pluralismo da sociedade, pelo fato 

de que os princípios básicos dessa política é buscar condições equânimes entre brancos e 

negros, garantindo, portanto, que o ciclo da desigualdade conseguisse ser quebrado em 

vários níveis, como no social, econômico e principalmente na esfera racial (IPEA, 2011).  

 

2.3 Política Institucionais de Permanência Discente  

 

As políticas de permanência são ações que permitem com que alunos vindos de 

famílias menos abastadas, que ingressaram ou não pela política de reserva de vagas, 

possam se manter nas universidades. Essa política de permanência foi promulgada a partir 

da Portaria nº- 389, no dia 9 de maio de 2013, no qual, esta expressamente declarado no 

seu Art. 4º que, “a bolsa permanência é um auxílio financeiro que tem por finalidade 

minimizar as desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para permanência e 

diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica”. 

 Logo, a permanência está intrinsicamente ligada ao tempo e a capacidade de se 

manter até o final da graduação, e é por essa razão que são necessárias a existência de 

bolsas (auxilio, permanência, pesquisa e extensão), pois de acordo com a realidade dos 

alunos, cotistas ou não, se dedicar integralmente a vida universitária é muito difícil, pelo 

fato de que muitos precisam trabalhar para poder continuar estudando. (SANTOS, 2009) 



20 
 

De acordo com a política de acesso e permanência do Ministério da Educação, a 

vulnerabilidade social é medida através da linha da pobreza, o que torna a renda 

excludente na concessão de bolsas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013), pois a 

imersão em projetos acadêmicos também são um obstáculo, pelo fato de que o perfil 

exigido nos editais não condiz com a formação previa desses alunos.  

Isso faz com que negros e pobres cursem o ensino superior e tenham suas bolsas 

relacionadas a pesquisa e extensão restritas as bolsas/auxílios, no qual define muitas vezes 

a permanência ou não desses alunos na universidade (MAYORGA, 2012). Essa 

permanência perpassa muitas vezes nas relações de dominação presentes nos campos 

universitários, que podem ser visualizados em procedimentos formais (avaliações e 

seleção) e informais (relações interpessoais, acesso a certos ambientes) (JANOARIO, 

2013). 

E para Santos (2009) existem dois tipos de permanência para que os estudantes se 

mantenham até o final da graduação. A primeira é a permanência material, na qual está 

ligada a compra de livros, poder se alimentar, pagar o transporte, entre outras 

necessidades. Já a segundo está ligada aos acompanhamentos psicológicos e uma 

constante valorização da autoestima desses alunos, que a autora reconhece como sendo a 

permanência simbólica. 

Visto isso, a renda é considerada como definidora do perfil de vulnerabilidade, 

pois ela é percebida na própria Lei de Cotas, na qual garante que até 50% das vagas sejam 

destinadas a alunos oriundos de família com renda igual ou inferior a 1,5 salários 

mínimos. No Decreto nº 7.234, de 2010, considera como prioritária a concessão de bolsas 

a estudantes vindos de escolas públicas ou com renda de até um salário mínimo; disposto 

no Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. (BRASIL, 2010). 

Sendo assim, autores como Vieira et al (2012) e Ramos (2012) abordam que as 

políticas de permanência devem estar voltadas para assegurar que os estudantes possuam 

condições para permanecer na universidade, sendo, portanto, uma ferramenta que 

promova equidade nas condições entre os alunos.  

À vista disso, a política de cotas não se torna suficiente se não vier conjugada com 

a política de permanência. Em outras palavras, é necessário que se crie mecanismos que 

garantam a permanência dos alunos que ingressam nas universidades, reduzindo assim, 

os efeitos das desigualdades apresentadas pelo conjunto de estudantes desfavorecidos que 

apresentam dificuldade concretas para prosseguirem sua vida acadêmica com sucesso 

(FINATTI, 2008). 
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Um exemplo dessas ações de permanência são as bolsas Pró Reitoria de 

Assistência Estudantil -  PROAES –, que tem por finalidade garantir a permanência dos 

estudantes no ensino superior e contribuir com sua formação integral, pois democratizar 

as condições de permanência desses alunos é uma forma de minimizar as desigualdades 

existentes tanto na sociedade, quanto na própria universidade (UFF, 2018). Já nos 

Institutos Federais, o que garante a permanência desses estudantes são as bolsas de 

pesquisa, extensão, e alguns auxílios transporte e alimentação.  

Com isso, é importante ressaltar que as políticas de permanência devem ser 

compreendidas como um direito e os recursos destinados a ela como um investimento, 

pois o seu resultado é compreendido na formação de jovens mais bem capacitados e que 

ocupem lugares estratégicos na sociedade, garantindo assim uma mobilidade social 

(SILVEIRA, 2012). 

Além disso, outro ponto importante levantado por Mayorga (2012) é que, as ações 

de permanência não devem se transformar em um paliativo das desigualdades acadêmicas 

existentes, mas que sejam instrumentos de debate público, que politize as experiências 

que ela causa na vida desses estudantes beneficiados, com o intuito de possibilitar de fato 

a transformação desses indivíduos. 

Portanto, para Santos (2009) se ter uma educação democratizada efetivamente, 

requer políticas que ampliem e fortifique o ensino público, em todos os níveis, e uma 

dessas políticas, são as políticas de permanência dos estudantes nesse sistema 

educacional. Dessa forma, a permanência é um ato que deve durar no tempo, que deve 

possibilitar não só a constância do indivíduo, como também deve possibilitar a 

transformação (SANTOS, 2009).  

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

O projeto tem como base a pesquisa aplicada, pois tem como objetivo gerar 

conhecimento em aplicações práticas direcionando as soluções encontradas para os 

respectivos problemas específicos (GERHARD, 2009). Isso faz com que o objetivo da 

pesquisa seja exploratório, pois provoca no leitor uma maior familiaridade com as 

questões levantadas, para isso são utilizados o levantamento bibliográfico e documental 

(GERHARD, 2009), com intuito de buscar uma melhor compressão das assimetrias 
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sociais existentes no país, além de permitir maior embasamento técnico na formulação e 

implementação das políticas afirmativas.  

De acordo com Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica é feita através do 

levantamento de referências já analisadas e publicadas, na qual permite que o pesquisador 

conheça assuntos que já foram estudados, podendo assim, recolher informações prévias 

sobre determinados assuntos. As principais ferramentas para coletar essas informações 

bibliográficas foram o Periódico Capes e o Google Acadêmico, através de palavras chaves 

como: “Políticas Afirmativas”, “Política Afirmativa de Cotas Raciais” “Permanência 

Estudantil “e “Política de Permanência”. Os textos utilizados na pesquisa foram 

selecionados pela relevância que os autores possuem nos assuntos, e com maior número 

de citações em outros artigos relacionados ao tema do projeto. 

Na pesquisa documental, o caminho trilhado é o mesmo que o da pesquisa 

bibliográfica, pois como já mencionado, a pesquisa bibliográfica, busca informações 

através de materiais já elaborados, enquanto a pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas, sem tratamento analítico, como tabelas estatísticas, jornais, revistas, leis, 

relatórios, entre outros (FONSECA, 2002).  

Nesse sentido, foram levados em consideração nessa pesquisa os depoimentos 

publicados em entrevistas de jornais de ministros sobre a importância das cotas, os marcos 

regulatórios legais, como a III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação 

Racial, Xenofobia e Intolerância, a Lei nº 12.711, o Decreto nº 7.234, a Portaria nº 389, 

que permitiram com que as cotas fossem criadas e implementadas no país, assim como as 

políticas de permanência.  

 Além disso, os editais referentes a política de permanência da instituição também 

foram utilizados nessa pesquisa documental, com o intuito de levantar a quantidade de 

bolsas e auxílios que são disponibilizados para os alunos e quais são os critérios de seleção 

para que esses discentes consigam adquirir esse benefício.  

Os editais consultados foram: o Programa de Auxílio Transporte (Instrução de 

Serviço nº4, do dia 4 de novembro de 2019), o Programa de Auxílio Alimentação para os 

campis do interior (Instrução de Serviço nº1, do dia 17 de janeiro de 2019), o Programa 

de Auxílio Moradia (Instrução de Serviço nº5, do dia 04 de novembro de 2019) e o 

Programa Bolsa Desenvolvimento Acadêmico – Edital 2020 –, mediante a Resolução nº1, 

de março de 2012. 

Vale ressaltar que, todos os editais possuem sua própria quantidade de vagas, e 

que os documentos solicitados são de acordo com cada bolsa ou benefício disponibilizado 
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pela instituição; evidentemente que a maioria dos documentos são semelhantes, visto que 

a seleção é feita a partir de critérios pré-estabelecidos pelo MEC.  

Os relatórios da SEPPIR, juntamente aos relatórios da UFF sobre o número de 

alunos ingressantes, concluintes e o percentual de bolsas disponibilizadas pela instituição 

foram essenciais para se chegar ao problema central da pesquisa, e também auxiliaram na 

construção dos dados sobre o número de alunos negros que conseguiram ingressar no 

ensino superior com o auxílio da política de reserva de vagas. Essas pesquisas 

documentais foram levantadas no período de novembro de 2019 até julho de 2020, e os 

relatórios foram retirados do livro “Promovendo a Igualdade Racial: Para um Brasil Sem 

Racismo” (SEPPIR, 2016) e dos sites oficiais da UFF. 

Nessas páginas oficiais da UFF, as principais pesquisas estavam relacionadas a 

história da instituição, as bolsas e apoios estudantis, o perfil do graduando e a taxa de 

sucesso desses alunos na instituição. Os dados coletados e analisados estavam vinculados 

apenas aos cursos do ICHS e ICEX.  Além disso, alguns documentos foram solicitados 

pelo Sistema de Informação aos Cidadãos – SIC -, pelo fato de que informações sobre a 

quantidade bolsas que disponibilizadas para cada campus e a destinações das mesmas, 

não estavam especificadas nos relatórios disponibilizados nos portais eletrônicos da 

universidade.  

A partir dos levantamentos bibliográficos e documentais, a pesquisa pode ser 

classificada como exploratória, pois, tem como finalidade ampliar o conhecimento a 

respeito das questões abordadas nesse projeto, através de entrevistas. Nesse sentido, o 

planejamento dessa parte da pesquisa foi flexível, visto que a questão problema abordada 

possui aspectos específicos de acordo com cada campus da UFF (ZANELLA, 2009).  

Para que a pesquisa exploratória ocorresse efetivamente houve uma seleção dos 

funcionários; eles foram escolhidos pelo fato de trabalharem diretamente com as políticas 

de cotas e com as políticas de permanência no campus da UFF, Aterrado. Os funcionários 

selecionados foram: os diretores dos departamentos de pesquisa da UFF – Aterrado- 

(ICHS e ICEX) assim como as assistentes sociais do campus, e também as assistentes 

sociais de Niterói ligadas a PROAES.  

As entrevistas foram realizadas no modelo online, por conta do novo contexto de 

emergência na área da saúde, visto que, o distanciamento e o isolamento social são de 

suma importância para controle do número de infectados do novo COVID-19, de acordo 

com as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS. Nesse caso as 
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entrevistas foram no formato semiestruturadas, tendo, portanto, um planejamento mínimo 

das perguntas que foram realizadas aos funcionários selecionados.  

A seleção dos entrevistados foi feita inicialmente mediante o critério da 

autoridade, pois todos os funcionários ocupam cargos relevantes para instituição, como 

diretoria e assistência social. Já o segundo critério utilizado para seleção dos mesmos, só 

foi possível graças ao primeiro, visto que todos os cargos vão ao encontro as questões 

levantadas neste projeto, sendo utilizado, portanto, o critério da conveniência.  

Visto isso, foram contatados, o diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

– ICHS-, as assistentes sociais do Campus Aterrado, o diretor do Instituto de Ciências 

Exatas – ICEX- e por fim, as assistentes sociais da Pró Reitoria para Assuntos Estudantis 

– PROAES.  

Posto isso, foram planejadas 6 entrevistas, mas nem todas foram concedidas. 

Apenas o diretor do ICHS e as duas assistentes sociais do Campus Aterrado aceitaram 

participar desta pesquisa.  Vale destacar que essas entrevistas foram realizadas via Google 

Meet, com data e horário marcados pelos próprios entrevistados. Além disso, foi 

autorizado por eles que as entrevistas fossem gravadas, para que posteriormente 

pudessem ser transcritas com exatidão em um documento no Microsoft Word, mantendo-

se assim a originalidade das respostas  

Já os outros funcionários selecionados, foram contatados via e-mail e WhatsApp, 

mas não foi obtido resposta. À vista disso, foi necessário recorrer à lei de acesso a 

informação, de modo que fosse possível o esclarecimento sobre algumas questões 

relativas à destinação das bolsas e auxílios. Essas questões estavam vinculadas ao 

esclarecimento de como eram feitos os encaminhamentos das bolsas, e como eram 

selecionados os alunos que seriam beneficiados, e a partir disso, se existia o levantamento 

sobre a quantidade de alunos que ingressaram pelo sistema de reserva de vagas e que 

possuíam esses auxílios.  

Nesse caso, o pedido foi respondido com sucesso, mas nem todos 

questionamentos foram sanados com precisão, pois algumas perguntas deveriam ter sido 

feitas diretamente as assistentes sociais ligadas a PROAES, como foi o caso da pergunta 

sobre o perfil dos alunos beneficiários da política de permanência no Campus Aterrado. 

À vista disso, a pesquisa será de cunho qualitativo, pois, esse projeto trabalha com 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis e não se preocupara com a representatividade numérica, 
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mas com a compreensão da percepção de visão dos gestores em relação as políticas 

mencionadas no texto (MINAYO, 2009). 

Assim, a análise das entrevistas foi feita através do modelo transversal, no qual, 

existe um recorte ao redor de cada fala dos entrevistados, o que significa dizer que, a cada 

afirmação existe uma temática que será abordada (BARDIN, 1997). Com isso o discurso 

tem foco nos textos escrito e falados, de acordo com Vergara (1997) esse método tem por 

objetivo transmitir não só a informação, como também, permitir com que seja feita uma 

análise de quem enviou a mensagem, e em qual contexto aquele discurso está inserido; 

além disso, foi feita uma transcrição integral das mensagens, sem cortes, o que permite 

com que a análise do discurso aconteça de forma clara.  

Portanto, não se preocupa com analises numéricas, mas sim com o 

aprofundamento da compreensão de grupos sociais, buscando explicar o porquê das 

coisas, tendo como objetivo produzir informações, sem analises numéricas 

(GOLDENBERG, 1997), apenas com análise das repostas dos entrevistados, através do 

embasamento bibliográfico e documental levantado no decorrer da pesquisa. Esse 

processo tem como função aproximar o leitor sobre a questão das cotas raciais e da 

política de permanência na vida dos cotistas.  

 

4. UM PANORAMA SOBRE A POLÍTICA DE COTAS RACIAIS E A 

POLÍTICA DE PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE - UFF 

 

A Universidade Federal Fluminense – UFF- foi construída em 1960, com o nome 

de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UFERJ- a missão da instituição 

sempre foi produzir, difundir e aplicar o conhecimento de maneira crítica e socialmente 

referenciada. A UFF está constituída por 42 unidades, sendo 25 institutos, 10 faculdades, 

6 escolas e 1 colégio de aplicação. São 125 departamentos de ensino, contendo 125 cursos 

de graduação presencial e 6 cursos de graduação oferecidos a distância.  (UFF, 2020) 

Os indicadores da UFF mostram que em 2017 foram mais de 47 mil alunos 

matriculados na graduação, sendo que só no segundo semestre de 2018 foram 7.819 que 

ingressaram pelo sistema de reserva de vagas por etnia, o que representa 1/3 dos cotistas 

raciais da instituição. (UFF, 2017) 

E em 2018, ingressaram 12.382 alunos pelo sistema de cotas, sendo desses, 4.290 

pela reserva de vagas por etnia, no entanto, desses mais de 4 mil alunos, apenas 696 
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beneficiários das cotas raciais conseguiram se formar dentro do prazo determinado, o que 

representou 7% dos cotistas formados no tempo esperado (UFF, 2018). 

Por outro lado, os alunos que ingressaram por ampla concorrência foram 23.145, 

representando 65% dos alunos matriculados na instituição. Desses, apenas 3.931 alunos 

se formaram, sendo que, apenas 65% conseguiram completar a graduação no tempo 

estimado, o que comparativamente, demonstra que os alunos cotistas ainda possuem 

dificuldades em conseguir se formar no tempo determinado pela instituição se 

comparados com os alunos que ingressaram por ampla concorrência (UFF,2018). 

No campus Volta Redonda, essa realidade não é diferente, pois totalizando todos 

os cursos dos departamentos do Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS-, 

Instituto de Ciências Exatas – ICEX-, e a Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de 

Volta Redonda – EEIMVR-, mais de 60% dos alunos são brancos ou não declararam sua 

cor, sendo, portanto, alunos que ingressaram por ampla concorrência. Já os alunos que 

ingressaram pelas cotas étnico raciais variam em torno de 5% a 14% dos estudantes da 

instituição, isso significa que mais da metade de todos os cursos da UFF-VR é composta 

por alunos vindos da ampla concorrência. (UFF, 2019) 

Já no que tange os indicadores de desempenho, em 2017. 1 (primeiro semestre de 

2017) a taxa era de 69,65%, em 2017.2 (segundo semestre de 2017) aumentou para 

71,53%; 2018.1 (primeiro semestre de 2018) foi para 67, 89% e em 2018. 2 (segundo 

semestre de 2018) foi para 62,52%. Já em 2019.1 (primeiro semestre de 2019) essa taxa 

de desempenho caiu para 59,79%, e passou para 56,67% em 2019.2 (segundo semestre 

de 2019), isso equivale dizer que, os alunos não estão se formando no tempo estimado, 

pois essa taxa de sucesso é o percentual entre o número de alunos diplomados e o número 

total de alunos que ingressaram. (UFF, 2019)  

Indo ao encontro aos dados anteriores, com o intuito de auxiliar os alunos que 

possuem dificuldades econômicas, sejam eles cotistas ou não, a UFF disponibiliza 

diversas bolsas e auxílios, como o intuito de que o aluno permaneça na instituição. De 

2018.1 a 2019.2 foram 5.125 bolsas PROAES, 629 bolsas PIBIC e 329 bolsas monitoria. 

As bolsas PROAES se dividem entre bolsas e auxílios, são elas: a bolsa acolhimento, no 

qual consiste em atender estudantes matriculados nos cursos presenciais de graduação e 

que apresentam situação de vulnerabilidade quando ingressam na instituição. Para isso, a 

UFF dispõe de recursos financeiros mensal, durante o período de 1 ano, até que o aluno 

consiga se estabilizar.  
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O auxílio alimentação, concede a estudantes da sede (Niterói) isenção de 50% dos 

valores referentes as refeições nos restaurantes universitários (bandejão), e para 

estudantes que estão localizados em outros polos, como é o caso de Volta Redonda, o 

auxílio é feito mensalmente de forma monetária no valor de R$240,00. Assim como 

auxílio transporte, que consiste em suprir as despesas diárias de locomoção no valor de 

R$275,00 para aqueles alunos que moram longe da universidade. 

Existe também o auxílio moradia, que consiste num apoio financeiro mensal, para 

alunos de graduação presencial, que moram em outras cidades ou mesmo estados, tenham 

a oportunidade de residir perto do polo universitário. Já para alunos que possuem filhos, 

a universidade dispõe do auxílio creche, onde é fornecido um apoio financeiro mensal a 

alunos matriculados em cursos presenciais e que possuam filhos de 0 a 6 anos, nesse 

auxilio o intuito é amenizar as despesas como creche ou serviços similares.  

As bolsas atletas, tem por objetivo incentivar a participação dos alunos da 

instituição na pratica de esportes, nessa bolsa são viabilizados recursos financeiros para 

que os atletas possam se transportar, se alimentar, adquira material esportivo, se 

inscrevam em competições, entre outros gastos.  

Além dessas bolsas e auxílios, a UFF também oferece a bolsa de apoio 

emergencial, que possuem caráter excepcional, com duração apenas de 3 meses, pelo fato 

de atender estudantes que apresentam dificuldades econômicas e sociais inesperadas, nas 

quais prejudicam seu desempenho e sua permanência na graduação.  

Outra bolsa com esse mesmo viés, é o Programa de Bolsa Permanência – PBP -, 

que consiste na concessão de um auxílio financeiro destinado a estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica e também a estudantes indígenas e quilombola, esse PBP 

é uma ação do Governo Federal, que está presente apenas em alguns cursos da UFF, 

como, Biomedicina e Enfermagem em Niterói; Medicina, Medicina Veterinária e 

Psicologia em Rio das Ostras (UFF, 2017).  

Mediante a essas políticas institucionais de permanência disponibilizados pela 

instituição, em 2018. 2 foram mais de 800 alunos beneficiados com esse apoio social, 

além dos mais de 1.900 alunos que possuem auxilio através das atividades 

extracurriculares, que são as bolsas de pesquisa, extensão e monitoria, nas quais permitem 

que o aluno não só receba esse auxílio financeiro, como também vivencie experiências 

fora dos muros acadêmicos, num processo de interação entre Universidade e sociedade. 

(UFF,2019) 
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4.1 Análise da Política de Cotas e da Política de Permanência na Universidade 

Federal Fluminense – Volta Redonda -, campus Aterrado   

 

A UFF, em 2003 foi convidada a participar do programa de interiorização das 

universidades públicas, promovida pelo Governo Federal, no qual visava a ampliação dos 

espaços de formação de ensino superior no Vale do Paraíba Fluminense, com o intuito de 

apoiar o desenvolvimento das regiões e descentralizar a presença das universidades 

federais das capitais (UFF, 2020). 

No ano final do ano de 2006 surgiu a Escola de Ciências Humanas e Sociais de 

Volta Redonda, atualmente conhecido como ICHS, localizada no bairro Aterrado. No 

início, a UFF campus Aterrado, possuía apenas o Departamento de Administração com o 

curso de graduação em Administração, e foi apenas em 2008, quando a UFF aderiu ao 

Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) do MEC, que novos cursos foram implementados na instituição (UFF, 2015). 

Com o aumento no número de alunos na UFF, foi preciso desenvolver 

mecanismos para manter os alunos que ingressam na instituição pelo sistema de reserva 

de vagas, com o intuito de reduzir as desigualdades concretas que os alunos em situação 

de vulnerabilidade enfrentam assim que ingressam na instituição. (FINATTI, 2008). No 

caso da UFF Aterrado, a presença das políticas de permanência estão vinculadas 

diretamente a taxa de evasão da instituição e ao bem-estar desses discentes.   

  

Olha só, a política de permanência ela vai responder a um problema 

sério que a gente tem na universidade (...). Então, se eu tenho uma 

política de permanência bem desenhada e efetivada, a gente tem 

condições de melhorar a permanência do aluno, obviamente! E reduzir 

a evasão. – A.J, Diretor do ICHS. 

 

 

A partir desse mecanismo, os modelos de distribuição das bolsas/auxílios estão no 

formato top-down (de cima para baixo); isso significa que todas as ações que são 

determinadas pela Reitoria, provêm de direcionamentos do Ministério da Educação – 

MEC-, por meio de Portarias e Decretos, como a Portaria nº 389 e o Decreto nº 7.234, 

para depois chegar nos campi do interior, no formato de projetos, programas, intervenção 

e repasses (SILVA E MELO,2000). Isso faz com que a autonomia desses câmpus fique 

reduzida, pois as ações são determinadas por Niterói.  
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(...), é uma métrica que está ligada a uma métrica do MEC de 

distribuição, que aí a UFF, a PROAES junto à Reitoria, tem uma 

“autonomia”...Então para a gente, o que chega é: foram X alunos 

atendidos pelo auxílio moradia. Chega um número fechado (...). Por 

exemplo, é complicado destinar um quantitativo para VR ou para Angra 

ou para Macaé, porque a demanda é flutuante. Então pode ser que em 

Rio das Ostras entre naquele semestre com muitos alunos vulneráveis, 

então esse número tem que ser fluido, enquanto em VR existem alunos 

que precisam, mas é menos do que ano passado, então a gente pega e 

equaliza essa distribuição para os lugares que estão mais precisando. É 

uma engenharia difícil! Por isso que essa amarração é dinâmica e 

complexa. – G.R, Assistente Social, UFF Aterrado. 

 

E, para que essa política aconteça de maneira efetiva na UFF, é preciso que os 

objetivos traçados pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil- PNAES- sejam 

percebidos nos editais de processo seletivo para as bolsas assistenciais, pois nelas são 

exigidos documentos que comprovam a necessidade desse aluno em estar solicitando essa 

ajuda, comprovando, portanto, a renda, se estão em situação de vulnerabilidade e que não 

irão conseguir permanecer na graduação com recurso próprio ou familiar (UFF,2020).  

 

As bolsas que são estruturadas de modo geral, elas acabam seguindo 

um norteamento do próprio Ministério da Educação em portarias, em 

decretos específicos. Um dos programas muito acionados nesse caso, 

provavelmente é o principal programa, envolve a ideia do PNAES, com 

seus diferentes desdobramentos. Eles seguem estritamente a construção 

desse determinado como decreto, a instituição desse programa. – A.J, 

Diretor do ICHS. 

 

Então, basicamente, essa análise é feita com base na política nacional 

de assistência estudantil, e ela é clara com os critérios para a destinação 

da bolsa e da verba, que no caso é ter renda per capita de até 1 salário 

mínimo e meio, e preferencialmente se é aluno oriundo de escola 

pública, basicamente esses são os dois critérios utilizados. – M.D, 

Assistente Social, UFF Aterrado. 

 

Desse modo, a presença das assistentes sociais, são de suma importância para o 

bom funcionamento dessas políticas, pois quando os alunos ingressam na universidade 

eles não conhecem seus direitos, e o Setor de Apoio Estudantil – SAE -, cumprem essa 

primeira função de acolher esses alunos. Num segundo momento, esse setor possui uma 

importante tarefa que é o de ranquear os alunos mais vulneráveis para que a PROAES 

possa distribuir essas bolsas/auxílios para os campi do interior de maneira pré-definida 

(UFF, 2018).  

 (...) é como se fosse feito um ranqueamento, levando em consideração 

o perfil socioeconômico e social, onde os alunos que estão em maior 

vulnerabilidade tenham acesso a essa bolsa. Então, não é uma 
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destinação especifica para o Campus Aterrado, como para qualquer 

outro campus. – M.D, Assistente Social, UFF Aterrado. 

 

Já no campus Aterrado, o acolhimento, mapeamento e a divulgação dos editais 

acontecem por intermédio do Setor de Apoio Estudantil – SAE -, essas ações fazem com 

que possam ser definidos de fato a permanência ou não desses alunos vulneráveis na 

universidade (MAYORGA, 2012), pois como mencionado anteriormente, é preciso que 

haja um direcionamento dessas bolsas/auxílios para cada instituição.  

 

Especificamente no campus de VR, o setor de apoio educacional ele 

sempre fez essa divulgação. (...), eu acho que faz toda a diferença, é a 

divulgação não só das bolsas como o critério para se conseguir essas 

bolsas, pois são muitos documentos que os alunos precisam enviar, o 

edital é burocrático, e a gente precisa estar informando sobre os 

documentos, onde ele consegue, porque ele vai anexar. E é importante 

ele ter essa informação. – M.D, Assistente Social, UFF Aterrado. 

 

No entanto, vale ressaltar que nem todos os campi do interior possuem assistente 

social, fazendo com que a destinação das bolsas/ auxílios fiquem limitadas. Nesse sentido, 

as bolsas vão para os campus que possuem o maior número de alunos em situação de 

vulnerabilidade, quando esse mapeamento interno não é feito, esses alunos não são 

beneficiados, implicando diretamente na construção efetiva de uma política de 

permanência na universidade.  

 

(...), é importante que a universidade perceba que o Setores de Apoio 

Estudantil precisa ter visibilidade, eles precisam existir, porque tem 

lugares que eles não existem. Existe a PROAES em Niterói, ótimo! 

Existe! Mas e nos campos do interior? Friburgo tem um setor! Eu acho 

que Rio das Ostras também tem. Mas assim, Angra por exemplo, eu 

desconheço, certamente tem alguém que trabalha, que receba esses 

documentos, mas eu desconheço. E é muito importante para plena 

efetivação dessa política pública, da reserva de vagas, do acesso 

permanência desse aluno, que o aluno possua um setor de apoio que 

possa contar, porque isso incide diretamente nas ações para mitigar a 

evasão. – G.R, Assistente Social, UFF Aterrado. 

 

Eles fazem um mapeamento anterior para separar o quantitativo exato 

das vagas, mas não existe um mapeamento específico por câmpus. As 

distribuições das bolsas são feitas de maneira ampla, e não em loco (...), 

porque assistência estudantil não é só bolsa (...). – M.D, Assistente 

Social, UFF Aterrado. 

 

Evidentemente que a forma como são feitas as distribuições das bolsas não são 

exatas, pois não abrangem todos os alunos que estão em situação de vulnerabilidade 
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dentro da universidade. Isso acontece em razão da não existência de um mapeamento 

especifico dentro de todos os campi de interior, por conta da falta de assistentes sociais, 

o que torna a distribuição das bolsas/ auxílios uma ação desigual.  

 

Foram destinadas 400 vagas, essas 400 vagas são para todos os campi 

e aí vai depender de como o aluno está em relação a sua questão de 

vulnerabilidade. Eles fazem um mapeamento anterior para separar o 

quantitativo exato das vagas, mas NÃO existe um mapeamento 

específico por campus. As distribuições das bolsas são feitas de maneira 

ampla, e não em loco (...). Então pode acontecer de um edital 500 alunos 

serem de VR, como pode acontecer que no edital seguinte sejam 40, 

isso é muito relativo, é muito amplo. – M.D, Assistente Social, UFF 

Aterrado. 

 

Todavia, essas políticas afirmativas são tidas como políticas compensatórias, pois 

tem-se como finalidade garantir com que todos os cidadãos possuam seus direitos 

garantidos, independente das suas condições socioeconômicas ou raciais (GEMMA, 

2010). Quando os entrevistados foram questionados sobre importância das políticas de 

cotas para a Universidade Federal Fluminense, campus Aterrado, suas respostas estavam 

em consonância com o conceito das políticas afirmativas.  

 

As cotas na verdade cumprem uma função social de diminuir essas 

desigualdades que a gente tem no âmbito geral, e aí falando 

especificamente da Universidade pública ela cumpre uma função de 

diminuir a própria desigualdade de acesso e de permanência que a gente 

tem dentro da universidade pública, que é o reflexo da própria 

desigualdade social que a gente vive – M.D, Assistente Social, UFF 

Aterrado. 

  

A política de cotas na minha visão, ela é essencial para a gente fazer de 

fato uma democratização do ensino (...). E a dinâmica educacional só 

faz sentido ou só consegue ser vivenciado de modo pleno em condições 

equânimes de acesso. E essas condições equânimes de acesso necessita 

de cotas, ações afirmativas, política de inclusão, política de 

permanência, para serem efetivadas. – A.J, Diretor do ICHS. 

 

É uma política de direitos, não é um favor, é legislado, e é palpável (...). 

Então assim, é material, é possível de tocar, são inúmeros os exemplos 

com os números que eu tenho para mostrar de famílias que 

desconheciam a universidade pública – G.R, Assistente Social, UFF 

Aterrado. 

 

Nesse sentido, os entrevistados estão de acordo com a ideia central do pesquisador 

Silveira (2012), pois para ele, assim como para os funcionários da UFF-VR, as políticas 

de permanência devem ser compreendidas como um direito, e os recursos destinados a 
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ela como um investimento, assim os resultados obtidos podem ser compreendidos na 

forma de jovens bem capacitados que ocupem lugares estratégicos na sociedade, 

garantindo uma mobilidade social. 

 

É um investimento e não um gasto, porque o gasto do governo acontece 

quando ele não coloca recurso para política de inclusão e permanência. 

O fato dele não colocar recurso para a política de inclusão e 

permanência, faz com essa ação seja na verdade um desperdício (...). – 

A.J, Diretor do ICHS. 

 

Sendo assim, as políticas de cotas, assim como as políticas de permanência 

precisam coexistir, pois ambas traduzem um projeto de educação a longo prazo, pelo fato 

de que, a realidade desses alunos, sejam eles cotistas ou não, faz com que, a dedicação 

integral na vida universitária fique muito difícil, pois vários desses alunos precisam 

trabalhar para continuar estudando, sendo, portanto, uma realidade adversa em 

comparação a outros alunos (SANTOS, 2009). 

Assim, a expansão do acesso à educação superior, implica diretamente nas 

condições de ingresso, como também da permanência, e na formação desses estudantes 

no ensino superior (SILVA; NOGUEIRA, 2011).  

 

(...). Com a política de cotas, a gente teve uma mudança no perfil desses 

alunos, as camadas populares que antes não tinham acesso a essa 

universidade pública começaram a acessar. Alunos de escola pública, 

alunos pobres, em situação de vulnerabilidade social, alunos negros, 

enfim, pessoas que antes não tinham acesso, mas a gente precisava 

garantir a permanência desses alunos, porque a gente vive num país que 

é extremamente desigual, onde as pessoas não tem o que comer, (...) e 

como esses alunos conseguem aprender/ absorver aquele conteúdo se 

ele não tem o que comer em casa? O desempenho acadêmico vai ser 

desigual e é aí que entra a política de assistência estudantil para cumprir 

essa função de minimizar e tentar equiparar esse desempenho 

acadêmico. – M.D, Assistente Social, UFF Aterrado. 

 

Desse modo, as políticas de permanência não podem se transformar em um 

instrumento paliativa das desigualdades acadêmicas que existem no meio universitário. 

Na verdade, essas ações devem ser instrumentos geradores de debates públicos na vida 

dos estudantes beneficiados, para que de fato transformem a vida desses indivíduos 

(MAYORGA, 2012), pois não é apenas colocar o aluno na universidade por meio de uma 

ação afirmativa e mantê-lo através de outra, é necessário que exista um acompanhamento 

desse estudante até o final da graduação, para que efetivamente ele consiga ter uma 

mobilidade social.   
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Todas as ações afirmativas, na minha leitura, elas têm que ser pensadas 

sempre numa perspectiva de três dimensões. A porta de entrada que ela 

desfrutou de ingresso, a dinâmica de permanência, que são as políticas 

de permanência para manter o aluno ali, e uma estratégia de saída e 

acompanhamento de avaliação. São três eixos na minha leitura que 

precisam ser contemplados, por mais que a gente tenha a precariedade 

nos três eixos, eles são interligados (...). Não é só colocar o aluno para 

dentro e ao mesmo tempo ver a permanência. É ver também, como vai 

ser a saída e o acompanhamento desse egresso e como ele na verdade 

está conseguindo quebrar ciclos de pobreza, e como isso podem 

melhorar as políticas públicas. – A.J, Diretor do ICHS. 

 

Portanto, percebe-se que, à medida que política de cotas ela foi se ampliando pelas 

universidades federais, foi necessário que as políticas de permanência também fossem 

ampliadas, pois a permanência é um ato que deve durar no tempo, que deve possibilitar a 

transformação do aluno (SANTOS, 2009).  

 

(...) é obvio que assim, é um avanço muito grande, a gente tem que 

brigar muito para ter essa política de assistência estudantil, (...) mas 

precisa também ampliar, porque está muito longe, embora seja um 

avanço, está muito longe de ser suficiente para os alunos que são das 

camadas mais populares. M.D –Assistente Social, UFF Aterrado.  

 

E para se avaliar a ampliação da política de permanência na UFF Aterrado é 

necessário avaliar o quantitativo de alunos formados e o número de evadido, para que se 

possa ter uma dimensão mínima de como as políticas de permanência podem influir na 

vida desses alunos. No caso do departamento do ICHS, as médias referentes as taxas de 

sucesso (alunos formados) variam de 40% a 60%, enquanto o departamento do ICEX 

varia de 30% a 50%, ambas variantes dependem dos cursos dos departamentos (UFF, 

2019). 

Os dados acima são referentes a todos os alunos da UFF, sem nenhuma distinção 

de cor ou classe, pois os dados referentes exclusivamente aos alunos que são cotistas, 

sejam eles raciais, vindos de escola pública ou de baixa renda, são dados que a instituição 

ainda não possui. 

Isso acontece pelo fato de que, são nos editais das bolsas/ auxílios que as 

assistentes sociais conseguem fazer o ranqueamento dos alunos em situação de 

vulnerabilidade e assim conseguem extrair o perfil desses beneficiários. Nesse sentido, 

existe uma falta de informações no que tange a relação entre a destinação das bolsas e a 

quantidade de alunos cotistas que são beneficiados.  
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 (...) não há um cruzamento desses dados, porque quando você preenche 

o questionário para participar do edital das bolsas não te perguntam se 

você entrou por cotas, e não tem esse cruzamento de dados, esse é um 

elo que falta, e eu acho que deveria ter até para a gente conseguir fazer 

essa análise que você está me perguntando (...). Inclusive a proposta é 

que nas próximas bolsas passem a ter esse cruzamento e que a gente 

consiga acessar isso, mas eu acho que faz toda diferença a política de 

permanência na vida do aluno cotista, porque o aluno cotista em geral 

é um aluno que está numa situação de vulnerabilidade social (...). A 

proposta foi, que nos próximos editais que fossem construídos tivessem 

esse link. Acho inclusive que isso surgiu mediante uma solicitação sua, 

se não me engano foi você quem solicitou o acesso ao material, (...) 

você enviou o e-mail para a gente, e aí eu copiei esse e-mail pra 

PROAES e pedi essa informação e aí confesso que para minha surpresa 

não era feito esse link. (...), isso já era uma demanda anterior delas; foi 

uma provocação que veio do seu pedido e eu levei para elas, mas 

também já era uma demanda delas e aí ficou acordado que nos próximos 

editais vai haver esse link para a gente conseguir de fato ter um estudo 

específico sobre isso, para que possa ser divulgado. M.D –Assistente 

Social, UFF Aterrado.  

 

Isso acontece, porque, por mais que as destinações sejam destinadas, e que exista 

uma preocupação por parte da instituição em manter os alunos mais vulneráveis na 

instituição, as bolsas não são destinadas de acordo com a realidade local, e como visto 

anteriormente, nem todos os alunos sabem desse direito pela falta de informação. Isso 

impacta incisivamente na manutenção não só da política de permanência, como também 

da própria política de cotas, pois os alunos que enfrentam dificuldades concretas dentro 

da universidade são os mesmos que ingressam pelo sistema de reserva de vagas e que 

precisam acessar a esses benefícios (FINATTI, 2008).  

 

Deveria ter uma destinação de bolsas para cada campi, existe um 

mapeamento social, um diagnóstico sobre cada localidade. Existe um 

mapeamento específico em VR, isso vai além da UFF, a própria amostra 

nacional por domicilio, e poderia se separa essas bolsas com base nessa 

amostra e determinar a quantidade especifica para cada campo, mas isso 

não acontece, podendo ser mais eficiente, porque por exemplo, o aluno 

que tem uma renda per capita de $500,00 e mora em VR com a família, 

com uma per capita de $500,00 ele vai ter um contexto de vida. Agora, 

um aluno que tem uma renda per capita de $500,00 que mora em 

Campos ele não vai ter o mesmo contexto de vida, mesmo tendo a 

mesma renda, do que o aluno de VR, porque o custo de vida de VR é 

um, e o de Campos é outro, o oferecimento de serviços públicos de 

saúde, educação em VR é um, e em Campos é outro. Então assim, tudo 

isso deveria fazer a diferença, poderia fazer parte da análise de 

concessão dessas bolsas. M.D –Assistente Social, UFF Aterrado.  

 

Portanto, para que haja de fato uma democratização do ensino público é necessário 

que as políticas de cotas assim como de permanência se ampliem e se fortifiquem, para 
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que ambas continuem sendo capazes de promover uma justiça social não só no meio 

educacional, como também em outras áreas da sociedade brasileira (BOLONHA, 2012). 

Outro ponto a ser levantado diante desta breve analise é que, ambas políticas 

devem ser sempre aperfeiçoadas, ampliadas e avaliadas, com o intuito de que mais alunos 

que estão em situação de vulnerabilidade consigam acessar um ensino superior de 

qualidade e possam se manter até o final da graduação. 

E no campus Aterrado, por mais que existam limitações em relação a destinação 

das bolsas, por conta de como é feita a distribuição, a UFF vem apresentando bem essas 

políticas aos alunos, o que é bastante positivo, pois como aborda o autor Juremir Machado 

(2018), já é um avanço existir uma política pública que contemplem a questão da 

negritude no país, visto que a formulação de uma agenda nacional esbarra nas questões 

conservadoras e elitistas do país.  

Sendo assim, a política de cotas foi se ampliando gradativamente, o que fez com 

que houvesse uma preocupação por parte da instituição em ampliar as políticas de 

permanência, pois, na medida em que mais alunos cotistas começaram a ingressar na 

graduação foi necessário que as condições ficassem mais equânimes dentro do ambiente 

universitário, para que, pudessem assim, romper com a lentidão de se incorporar os negros 

na sociedade de classes (FERNANDES, 1972). 

 

5 CONCLUSÃO  

 

A análise dos dados aponta que a política de cotas, assim como a política de 

permanência foram desenvolvidas para minimizar as desigualdades sociais no ensino 

superior, seguindo o princípio da inclusão e da equidade entre as raças e classes 

(GIMENEZ, 2016). Nesse sentido, o princípio da equidade é essencial para que haja uma 

proibição da discriminação e também combinação entre essas políticas compensatórias, 

pelo fato de que, as discriminações só acontecem porque as pessoas são tratadas como 

iguais em situações diferentes e como diferentes em situações iguais (PIOVESAN, 2005). 

Para isso, vale lembrar que as cotas, já superaram os questionamentos da sua 

constitucionalidade, evidenciando que é possível superar os desafios socioeconômicos 

que o Brasil possui utilizando as políticas afirmativas (MELO-SILVA, 2017), visto que 

a presença da política de reserva de vagas, trouxe um novo perfil de aluno para o ensino 

superior, alunos pretos e pobres começaram a ocupar seus espaços mesmo enfrentando 

dificuldades agudas para permanecer na graduação (SANTOS, 2009). 
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Por essa razão e por diversas outras apresentadas na pesquisa, que a política de 

cotas precisa vir acompanhada por uma política que permita com que os alunos 

vulneráveis permaneçam no ensino superior, pois foi percebido através do 

questionamento central da pesquisa que, após esses alunos conseguirem ingressar, eles 

possuem a dificuldade de se manter até o final da graduação.  

Nesse sentido, a política de permanência mesmo sendo uma política orientada pelo 

PNAES, não garante que todos os estudantes vulneráveis presentes nas instituições de 

ensino superior sejam atendidos, pois como mencionado pelos entrevistados, a forma 

como são feitos os repasses para os campi dependem da presença das assistentes sociais, 

de um mapeamento dos alunos em situação de vulnerabilidade, para que só depois haja a 

distribuição das bolsas a esses alunos.  

No entanto, vale ressaltar que esses mapeamentos internos não levam em 

consideração a realidade do aluno e nem a cidade em que ele reside; além disso, nem 

todos os alunos conseguem receber essa ajuda, pelo fato de que, em alguns câmpus do 

interior não existe um setor especializado ou a presença de assistentes sociais que possam 

fazer os primeiros direcionamentos aos editas em aberto. Isso, portanto, compromete que 

a universidade faça um ranqueamento dos alunos que estão em maior situação de 

vulnerabilidade.  

Esse ranqueamento realizado pela UFF e pelos campi do interior possui aspectos 

positivos e negativos; o positivo é que, os alunos que estão enfrentando maiores 

dificuldades de se manter na universidade são beneficiados primeiro em relação aos 

outros estudantes, o que por um lado ajuda a fazer uma melhor destinação das bolsas/ 

auxílios. Já o aspecto negativo desse ranqueamento é que, existem outros alunos que 

podem estar precisando desses benefícios e que não conseguem ter acesso a esse direito. 

 Isso acontece, pelo fato de que, a ampliação na oferta de bolsas são normalmente 

números inferiores a quantidade de alunos que estão precisando, pois tanto alunos que 

ingressam pelo sistema de reserva de vagas, quanto os que ingressaram por ampla 

concorrência, precisam concorrer para obter esses benefícios, pois muitos alunos 

dependem desse auxilio para se manter no ensino superior.  

É importante frisar essa questão, porque todos os alunos possuem o direito de 

adquirir esses benefícios, assim como todos possuem o direito de ingressar num ensino 

superior de qualidade e gratuito, pois a partir do momento em que a educação superior é 

democratizada, requer que as políticas de permanência também se ampliem e se 
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fortifiquem, para que o impacto na vida dos discentes seja de fato efetiva nos níveis 

sociais, econômicos e raciais (SANTOS, 2009). 

Evidentemente que ambas as políticas precisam ser constantemente revisitadas e 

avaliadas, pois o grande ideal para o Brasil é todos pudessem ter uma educação, sem que 

houvesse uma distinção entre brancos e negros. E, para que esse cenário seja alcançado é 

necessário promover uma educação pública de qualidade a todos, principalmente àqueles 

que foram excluídos desse processo.  

 Portanto, é diante dessa pequena analise dentro do campus Aterrado, que foi 

possível observar a existência de uma mudança no perfil dos alunos decorrente da política 

de cotas, e isso fez com que a instituição precisasse se adaptar tendo que implementar 

uma política de permanência.  

Por essa razão que esse trabalho se limitou a analisar a relação entre as políticas 

institucionais no âmbito de uma universidade, em apenas um campus especifico, sem 

compreender as ações que envolvem outros campi e instituições, pelo fato de que, em 

cada campus e universidade existe sua própria realidade e variável quando o assunto é 

permanência discente e distribuição de bolsas/ auxílios.   

Sendo assim, existe a pretensão de se realizar essa mesma pesquisa em outras 

unidades da Universidade Federal Fluminense, pois os dados levantados demonstram que 

é necessário observar essas políticas de acordo com a realidade local. Além disso, essa 

pesquisa permite que sejam analisados outros segmentos dentro da política de cotas, 

assim como relaciona-las com a política de permanência.   

Outra forma de se dar continuidade nessa pesquisa é fazer uma análise a nível 

institucional, com o intuito de trazer a visão da PROAES sobre a relação entre essas duas 

políticas, pois como mencionado na parte metodológica, não foi possível entrevistar esse 

setor; assim, algumas questões mais especificas sobre essas políticas permaneceram em 

aberto. 
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7 APÊNDICE  

 

Roteiro das Entrevistas para Apuração dos Resultados Analisados 

 

1. Qual a importância da política de cotas para as universidades federais, e qual 

a importância dela pra UFF Aterrado? 

2. Como são feitas as destinações das bolsas pra UFF – VR – Aterrado? Existe 

uma pré-demanda, uma métrica de Niterói. Como que é feito esse 

mapeamento? 

3. Qual a importância da política de permanência na vida desses beneficiários, 

sejam eles cotistas ou não. 

4. Nesse sentido, você acredita que a política de cotas ela tem um vínculo direto 

com a política de permanência? 

5. E no campus aterrado, com tem sido a relação entre essas duas políticas? 

 




