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RESUMO 

Esse artigo propõe a discussão quanto à implementação de políticas afirmativas no ensino 

superior, no tocante ao processo de equidade proporcionada através da política de cotas no 

ensino superior, a partir da Lei Federal 12.711 de 29 de agosto de 2012, e seu impacto no 

número de vagas disponibilizadas pelas universidades públicas brasileiras. Trata-se de um 

estudo empírico, de caráter exploratório e quantitativo, tendo como principal fonte de 

pesquisa, bibliografias e documentos que trazem referências e dados quanto à 

disponibilização de vagas nos processos seletivos das universidades públicas do Brasil. Estes 

dados estão disponíveis para consulta e análise no site de livre acesso do Grupo de Estudo 

Multidisciplinar da Ação Afirmativa - UERJ, que contemplam os anos de 2012, 2013 e 2014. 

Neste estudo foi possível conferir através dos dados que ocorreu um efeito importante da lei 

sobre o processo de ingresso na universidade, que foi ampliar o número de vagas nos cursos, 

isto já no primeiro ano de seu funcionamento, tanto para as cotas definidas na legislação que 

se referem à inclusão das categorias definidas na lei, sem prejuízo ao número de vagas para os 

candidatos de livre concorrência. Palavras – chave: Lei de cotas, Universidade Pública, 

Reserva de Vagas. 

ABSTRACT  

This paper proposes a discussion on the implementation of affirmative action policies in 

higher education, regarding the fairness of the process provided through quota in higher 

education policy from the Federal Law 12.711 of August 29, 2012, and its impact on the 

number of places offered by the Brazilian public universities. This is an empirical study of 

exploratory and quantitative character, the main source of research, bibliographies and 

documents that have references and data on the availability of vacancies in selection processes 

of public universities in Brazil. These data are available for query and analysis in the free 

access of the Multidisciplinary Group Study of Affirmative Action website - UERJ, which 

include the years 2012, 2013 and 2014 In this study it was possible to check through the data 

that there was a significant effect of the law about the process of entering university, which 

was to expand the number of places on courses, that in the first year of its operation, both the 

dimensions defined in the laws that relate to the inclusion of categories defined by law, 

subject to number of vacancies for candidates with free competition. Key – words: Quota 

Law, Public University, Reservations Jobs. 

 

INTRODUÇÃO 

                                                           
1 O presente trabalho é resultado parcial do Projeto “Determinantes da Equidade no Ensino Superior” realizado com apoio do programa 
Observatório da Educação, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil. 
2 Pesquisador  do Projeto “Determinantes da Equidade no Ensino Superior” financiado pelo Programa OBEDUC / CAPES. 
3 Pesquisador bolsista do Projeto “Determinantes da Equidade no Ensino Superior” financiado pelo Programa OBEDUC / CAPES 
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Sabemos que, ao longo dos anos, o ensino superior no Brasil passou por transformações 

significativas geradas através das políticas públicas, das reformas educacionais, e da 

implementação das ações afirmativas propostas pelo estado, iniciadas nas últimas décadas, 

ocasionando mudanças e repercussões para a instituição, os discentes e a sociedade. 

Considerando essas mudanças, o Ensino Superior adquiriu uma crescente importância 

na promoção de mudanças na sociedade, passando a integrar o catálogo das temáticas 

consideradas prioritárias e estratégicas para o desenvolvimento das nações e dos países. 

Representada como centro de criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência e da 

tecnologia, a universidade assume-se como uma forma superior de cidadania, que não pode 

continuar a funcionar para a formação de um número diminuto de pessoas. A universidade é 

um espaço de produção de conhecimento, de resolução de problemas sociais e tecnológicos, 

de formação de espírito crítico, capaz de permitir a reestruturação dos seus percursos de 

formação na base de valores. 

No Brasil, nos últimos anos, o tema das cotas para afrodescendentes e outras minorias 

no ingresso ao ensino superior tem sido pauta de debates no meio acadêmico.  No caminho 

dessa discussão, percebe-se que a polêmica em torno da implantação do sistema das ações 

afirmativas, destacando-se as seguintes pautas: 1) As cotas são inconstitucionais, pois tratam 

desigualmente os que a constituição diz que são iguais; 2) As cotas ferem o princípio do 

mérito acadêmico; 3) As cotas constituem uma medida inócua, pois o cerne do problema é a 

baixa qualidade do ensino público no país; 4) As cotas trazem, para o interior das 

universidades, estudantes que farão baixar o nível acadêmico das nossas IES; 5) As cotas não 

podem incluir critérios raciais ou étnicos, pois somos uma sociedade de alto grau de 

miscigenação, impossibilitando distinguir quem é negro ou branco no país; 6) As cotas são 

inúteis porque o problema não é o acesso, senão a permanência. 

Esses questionamentos contrários às cotas fortalecem a necessidade de se discutir o 

assunto referente às políticas afirmativas e o princípio da equidade neste universo. O debate 

em torno da temática das cotas para ingresso à universidade pública e aos institutos federais se 

tornou marcante, tendo em vista que, ao final de 2002, observa-se o início do processo de 

adequação dos vestibulares que contemplasse o ingresso às universidades, por meio da reserva 

de vagas. 
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Começava então a busca pela implementação da equidade, no qual é entendida como o 

princípio legal que permite sanar a lacuna deixada pelo legislador, passível de eventual 

injustiça. A equidade tem como pilares de sua ação o princípio da igualdade e da 

proporcionalidade. Igualdade na aplicação correta do direito e no principio da 

proporcionalidade que visa tratar de modo igual os iguais e de modo desigual os desiguais na 

proporção de suas desigualdades e de acordo com o mérito. Equivalência e 

proporção (...) (, não sendo) (...) uma instancia menor do direito, ao contrário, 

constitui-se em um arquétipo axiológico que orienta a aplicação do direito de modo 

a evitar-se eventual injustiça ou desigualdade decorrente da rigidez da sua fórmula 

geral (AMARAL NETO, 2004, p. 17). 

Nesse cenário da equidade, é possível perceber que as ações afirmativas 

são modos encontrados pelo Estado de corresponder às exigências de inclusão e 

cidadania plena dos grupos sociais minoritários e, neste sentido, no Brasil de hoje 

podem ser consideradas como parte de uma agenda política de transformação social, 

ainda que limitada (no âmbito do trabalho, da educação, das relações sociais, nas 

relações de gênero e no campo político partidário) (VALENTIM, 2005, p. 26). 

No contexto das discussões e implementações das ações afirmativas, mais precisamente 

em 2012, a aprovação da Lei Federal 12.711 de 29 de agosto de 2012, no qual tornava-se 

obrigatória a reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas, alunos de escola pública e de 

baixa renda nas instituições federais de ensino superior e técnico. Isto fez com que as 

universidades públicas federais, estaduais e os institutos federais, muitos dos quais já 

possuíam programas de ação afirmativa, começassem se adequar rapidamente à nova lei, uma 

vez que ela já teve que ser cumprida nos processos seletivos para ingressar em 2013. 

Partindo disso, propomos neste artigo discutir a implementação de políticas afirmativas 

no ensino superior, no tocante ao processo de acesso do aluno a partir da implementação da 

Lei 12.711 de 29 de agosto de 2012, e seu impacto quanto ao número de vagas 

disponibilizadas pelas universidades públicas do Brasil. Apresentamos como problemática o 

questionamento: Qual o impacto gerado no número de vagas dos processos seletivos das 

universidades públicas, a partir da adequação a Lei 12.711? 

 

2. POLÍTICAS AFIRMATIVAS NO ENSINO SUPERIOR: UM DESAFIO EM BUSCA 

DA EQUIDADE 

No campo da educação, muito se pode reconhecer como medidas de equidade em busca 

da igualdade. Um exemplo são os anos a mais de estudo, que estão associados a melhores 
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oportunidades como, condições de trabalho, melhores condições de vida e melhores posições 

sociais. Ocorre que o acesso à educação tem sido historicamente, no Brasil, prerrogativa das 

classes sociais mais privilegiadas se comparada, aos menos favorecidos, dos homens às 

mulheres, dos brancos aos negros ou pardos. Medidas para superar essas iniquidades e 

desigualdades sociais têm sido denominadas de discriminação positiva, isto é, modos de 

favorecer o acesso à educação aos que historicamente têm sido discriminados. 

Estas medidas correspondem a busca da Equidade, que corresponde a “...um princípio 

da justiça social que supõe o respeito às diferenças como condição para se, atingir a 

igualdade” (SPOSATI, 2010). 

Igualdade e equidade são definições e condições que se completam e que constituem 

valores essenciais para a construção de políticas públicas voltadas para a promoção da justiça 

social e da solidariedade. Isto porque, quando grupos e indivíduos têm seus destinos entregues 

ao jogo do mercado, a tendência é o crescimento das diferenças sociais. São substantivos que 

compõem, necessariamente, projetos de sociedade de caráter humanistas, que buscam a 

contenção e supressão das iniquidades e desigualdades, para que a justiça social possa ser 

promovida. 

Nesta perspectiva observa-se a mudança de governo, em 2003, que acarretou a 

reorientação da política educacional, no sentido de fortalecer o ensino público, sobretudo nas 

universidades federais. Embora a gestão inicial do Governo Lula não tenha sinalizado 

claramente a recuperação das instituições federais, a partir de 2004, foram colocadas em 

prática determinadas ações visando reverter à situação adversa em que estas se encontravam 

nos anos anteriores. Dentre as ações destacaram-se o orçamento que foi recuperado, a 

implantação de novas unidades, a contratação de novos docentes e funcionários mediante 

concurso público, e a implantação de novas políticas públicas de acesso ao ensino superior 

brasileiro. 

Dentre as mudanças marcantes do ensino superior e visando à democratização do acesso 

e à permanência dos alunos no ensino superior, o governo instituiu as primeiras políticas 

afirmativas, que garantiam a reserva de vagas nos processos seletivos (vestibulares), e, em 

2004, o Programa Universidade para Todos (PROUNI), dos quais tem sido objeto de 

avaliações controversas no meio acadêmico (CARVALHO, 2006). 
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Ao discutir a estruturação do ensino superior, necessitamos considerar a equidade e a 

coesão social, configurando-se como um dos desafios mais importantes para uma nova 

organização e um novo espaço comum de Educação Superior, que garanta o desenvolvimento 

social, econômico e político, e diante disso, observa-se a implementação de ações afirmativas, 

que são as políticas públicas e privadas voltadas à concretização do principio constitucional 

da igualdade material e a neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de 

origem nacional e de compleição física. 

Ações Afirmativas também podem ser definidas como: 

“um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou 

voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, por 

deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos 

presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização 

do ideal e efetiva igualdade de acesso a bens fundamental como educação e 

emprego” (GOMES, 2001, p. 27). 

As ações afirmativas para a educação superior têm sido sem dúvida, motivo de debate 

em toda sociedade, tendo em vista que atingiram e atingem a população brasileira que 

normalmente tinha, até então, pouca possibilidade de acesso à universidade. Esse fato é 

facilmente comprovado em dados obtidos, por exemplo, pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), o qual, em pesquisa sobre o assunto, mostra que até a década de 90 estes só 

conseguiam ocupar 2% das vagas daquele nível de ensino. (INEP, 2014) 

Assim, a implantação de políticas afirmativas que atendam aos afro-descendentes e as 

minorias, em solo brasileiro, no que diz respeito ao desejo de ingressar numa  universidade 

pública, deve ser viabilizada por meio das cotas ao ensino superior, de maneira a reparar tal 

situação, sendo assim estas políticas são ações reparadoras que pretendem restabelecer a 

igualdade de direitos e oportunidades. 

A análise dos dados sobre o ensino superior no Brasil (PNAD), de 2008, revela uma 

situação absolutamente desfavorável para o país. Sessenta e nove por cento (69%) dos jovens 

de 18 a 24 anos não estão estudando e a média de escolarização dos jovens, nesta faixa etária, 

é de 8,3 anos. No total dos que estão estudando, 3,7% ainda se encontram no nível 

fundamental; 12,7% se encontram no nível secundário; e 13,8% no nível superior. Persiste, 

portanto, uma pirâmide educacional profundamente perversa, que só permite que uma fração 

muito pequena de estudantes tenha acesso à educação superior. Um grande desafio para o 
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Brasil, neste processo, é, pois, a ampliação do acesso ao ensino superior e a inclusão social 

(BRASIL, 2008). 

Os problemas e as desigualdades na escolarização no Brasil são inúmeras, destacando-

se: persistência de elevado contingente de analfabetos, reforçando desigualdades; acesso 

restrito à educação infantil de qualidade, sobretudo por crianças de 0 a 3 anos; níveis 

insuficientes e desiguais de desempenho e conclusão do ensino fundamental, com acesso 

limitado para alunos com deficiência; níveis insuficientes de acesso, permanência, 

desempenho e conclusão do ensino médio, e o que é alvo desse estudo, o acesso restrito e 

desigual ao ensino superior. 

Outro problema identificado consiste na diferença de média escolaridade entre alunos 

brancos em relação aos de cor negra, conforme podemos observar no gráfico 1. 

Gráfico 1 – Média de escolaridade entre alunos branco e negros com 25 anos, durante o 

período compreendido nos anos de 1987 a 2007. 

 

Fonte: Ministério da Educação/INEP, 2010. 

Neste gráfico observamos que a escolarização aumenta ao longo dos anos, porém existe 

uma diferença de dois anos na média de escolaridade de brancos e negros, que persiste e não 

se reduz com o passar do tempo. 

O gráfico 2, também reforça a problemática quanto a diferença em anos de 

escolarização, entre jovens de 15 a 17 nos que completaram o ensino médio, onde observa-se 
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que permanece uma diferença de dois anos de escolarização entre estudantes brancos, em 

relação aos estudantes negros. 

Gráfico 2 – Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos que frequentam ou já completaram o 

ensino médio, no período de 1987 a 2007. 

 

Fonte: Ministério da Educação/INEP, 2010. 

Verifica-se que a distância entre as duas linhas do gráfico 2 que representa a 

porcentagem de jovens que frequentam ou já completaram o ensino médio, entre brancos e 

negros, aumenta, ou seja, é possível afirmar que a expansão do ensino médio não tem 

alcançado a toda a população de forma igual. 

O gráfico 3 apresenta a evolução, no período de 1997 a 2007, do percentual de jovens 

brasileiros com 16 anos ou mais que frequentavam o ensino superior nas universidades 

brasileiras, com recorte racial. 

Gráfico 3 – Taxa de frequência ao Ensino Superior de pessoas com 16 anos ou mais por 

raça\cor do Brasil, no período de 1997 a 2007. 
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Fonte: IBGE/PNAD. Elaboração DEAVE/SECAD. Ministério da Educação/INEP, 2010. 

Verifica-se, mais uma vez, que a distância entre as duas linhas, que representam o 

acesso de brancos e negros ao ensino superior, aumenta, porém permanece um intervalo de 

dois anos de diferença entre estas categorias, não diferenciando dos gráficos anteriores que 

referiam ao ensino médio. 

Em 1997, cerca de 3% dos jovens brancos com mais de 16 anos frequentavam o ensino 

superior; entre os jovens negros este percentual estava em torno de 1%; já em 2007, 5,6% dos 

jovens brancos frequentavam o ensino superior, e somente 2,8% dos jovens negros com 16 

anos ou mais estavam na condição de estudante universitário. 

Estes dados nos levam a refletir e discutir o processo de medidas que estão sendo 

propostas e implementadas que busquem reduzir ou amenizar estas diferenças, e promover a 

justiça social através de políticas afirmativas que garantam o principio da equidade. 

 

METODOLOGIA 

Nesse trabalho, realizamos a busca dos dados referente a disponibilização de vagas dos 

processos seletivos que garantiram o acesso ao ensino superior das universidades públicas 

brasileiras nos anos de 2012, 2013 e 2014, para que pudéssemos comparar o perfil da ação 

afirmativa no Brasil, em especial do impacto ocorrido em 2012, ano imediatamente à 

implantação da lei, 12.771, com o de 2013, nas universidades federais já sob o novo regime. 
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Os dados foram obtidos através do acesso a plataforma de dados, de livre acesso, do 

Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa – GEMAA. Este é um grupo de 

pesquisa dedicado ao estudo das ações afirmativas, com inscrição no CNPq, com sede no 

IESP-UERJ. 

Utilizamos para organização programa do Microsoft Excel e para análise a descrição 

dos dados. Foram considerados os números referente a disponibilização e distribuição de 

vagas, à designação de beneficiários, aos procedimentos de seleção. Os dados foram obtidos a 

partir dos seguintes documentos: manuais de candidatos, editais de vestibular, termos de 

adesão ao SISU e resoluções universitárias. 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Em 2012 foi aprovada a Lei Federal 12.711de 29/08/12, também denominada como lei 

de cotas, tornando obrigatória a reserva de 50% das vagas para pretos, pardos, indígenas, 

alunos de escola pública e de baixa renda nas instituições federais de ensino superior e 

técnico. As universidades federais e institutos federais, muitos dos quais já possuíam 

programas de ação afirmativa, começaram a se adequar rapidamente à nova lei, uma vez que 

ela já teve que ser cumprida nos processos seletivos de 2013. 

Isso está representado no gráfico 4, onde observa-se que no ano de 2012, quando a lei 

ainda não estava em vigor, havia 30.226 vagas separadas para entrada desse grupo nas 

universidades federais. Hoje já são 77.374 vagas reservadas. E o salto de 2012 para 2013, no 

ano inaugural da Lei de Cotas, foi substancial, chegando a um aumento de 49%. 

Gráfico 4 – Representação do número de vagas e distribuição entre ampla concorrência e 

cotas: comparativo 2012, 2013, 2014. 
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Fonte: Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa - UERJ, 2014. 

O estudo também mostrou um grande aumento nas vagas reservadas para alunos 

egressos de escolas públicas e de baixa renda. Para se ter ideia, o número, há dois anos, era de 

16.677 cadeiras reservadas para ingresso deste segmento. Em 2014, o total de vagas saltou 

para 29.813, num crescimento de 78%. Avaliando-se o universo geral da reserva de vagas - 

escolas públicas e baixa renda somando-se ao segmento de negros e indígenas – o 

crescimento geral na oferta de vagas foi de 155%. 

O avanço nas políticas afirmativas, através da Lei de Cotas revela que o Brasil hoje já 

tem 40% de todas as vagas em universidades públicas separadas para cotistas. Antes da 

obrigatoriedade instituída pela legislação nas universidades, esse número era de 21,6%. Pela 

legislação em vigor, o percentual deve, obrigatoriamente, chegar a 50% até 2016. 

Um dos ganhos para o avanço do processo de inclusão social no Brasil foi o aumento na 

oferta de vagas para negros, pardos e indígenas, categoria que, de acordo os dados, mais se 

beneficiou com as cotas. 

Das vagas reservadas aos cotistas negros, pardos e indígenas atualmente, 22,7% (43 mil em 

números absolutos) são para estes alunos, enquanto 15,5% (29,8 mil) são para os oriundos de 

escolas públicas e baixa renda. 
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Em 2012, sem uma política de cotas federal instituída, até havia algum programa de 

inclusão social, mas a maioria das universidades priorizava a reserva de vagas mais para 

escola pública. Com a Lei de Cotas, foi criado um padrão e se passou a incluir também esse 

grupo. 

Nos dados do gráfico 4, ainda podemos observar que no primeiro ano, a lei de cotas pouco 

afetou a oferta de vaga da ampla concorrência, isto porque houve um incremento das vagas 

ofertadas. Isto nos remete a falsa ideia de que a cotas iriam comprometer as vagas do aluno 

selecionado pela ampla concorrência, e isso não se sustentou visto que as universidades 

aumentaram suas vagas. 

O processo é irreversível e as universidades brasileiras estão se adaptando bem ao 

programa de reserva de vagas, apesar da contraposição inicial de algumas instituições quanto 

ao período reduzido para adequação a normatização da lei, mas a sociedade, no geral, 

pressionou os órgãos gestores e as instituições de ensino, para que desenvolvessem ações 

afirmativas que garantam não só o acesso, mas também a permanência do aluno cotista. 

No gráfico 5 observamos que a proporção total de cotas em 2014, já é de 40,3%. 

Conforme previsto pela Lei 12.711, até o ano de 2016, espera-se que metade das vagas seja 

destinada a pretos, pardos e indígenas e alunos de escola pública com baixa renda, segundo a 

distribuição em cada Estado definida pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística 

(IBGE). Em 2012, apenas 21,6% das vagas eram reservadas. 

Gráfico 5 - Proporção total de vagas reservadas para cotas, durante os anos de 2012, 2013 e 

2014. 

 

Fonte: Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, 2014. 
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O avanço no número de cotistas, porém, foi mais tímido no segundo ano do que no 

primeiro. Entre 2012 e o ano passado, o crescimento havia sido de 96%. Já entre 2013 e este 

ano, foi de 30,1%. O total de vagas para não cotistas, pela necessidade de ajustar a oferta à 

demanda, recuou 11,6% entre 2013 e 2014. 

As universidades federais brasileiras reservam 40,3% das vagas, o equivalente a 77.374 

matrículas, para alunos cotistas, sejam eles oriundos de escola pública ou pretos, pardos ou 

indígenas. O país está a um passo de cumprir o que prevê a lei 12.711, que já vigora há dois anos, 

definindo que até o ano de 2016, pelo menos, metade das vagas oferecidas por estas instituições 

sejam para os cotistas (GEMAA, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até o ano de 2012 as ações afirmativas nas universidades federais haviam sido 

exclusivamente, fruto da iniciativa dos conselhos universitários. Na ausência de uma lei que 

regulamentasse e determinasse a obrigatoriedade dessas medidas, o governo federal se limitou 

a criar incentivos para que essas instituições adotassem medidas inclusivas, condicionando a 

ampliação de transferências de recursos ao desenvolvimento de políticas de ação afirmativa. 

A decisão acerca dos procedimentos, magnitude e beneficiários, no entanto, era deixada à 

critério das universidades. 

Mas em 2012 com a aprovação da Lei Federal 12.711, também denominada como lei de 

cotas, torna-se obrigatório a reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas, alunos de escola 

pública e de baixa renda nas instituições federais de ensino superior e técnico. Conforme 

estabelece a lei as universidades federais e institutos federais, muitos dos quais já possuíam 

programas de ação afirmativa, necessitam adequar rapidamente à lei, e até 2016 e reservar 

50% de suas vagas para esta população. 

Neste estudo constatamos que, um efeito importante da nova lei foi ampliar, já no 

primeiro ano de seu funcionamento, as ações afirmativas no tocante à inclusão étnico-racial. 

Ou seja, a lei está tendo o efeito de quebrar essa resistência, e de fato incluir esta população, 

garantindo a equidade no acesso ao ensino superior. 

Outro impacto visível após a Lei Federal 12.711, foi o incremento da quantidade de 

universidades federais que possuem programas de ação afirmativa. Antes da aplicação da lei, 

http://www.estadao.com.br/noticias/vida,no-2-ano-da-lei-de-cotas-numero-de-vagas-reservadas-nas-federais-sobe-155,1153791,0.htm


13 
 

31% (18 de 58) não possuíam qualquer política dessa natureza. A lei tornou obrigatória a 

adoção dessas políticas para todas as universidades. 

A Lei de Cotas, instituída pelo governo federal nas universidades brasileiras em 2012, já 

reflete, em dois anos, uma realidade completamente nova no que diz respeito à inclusão social 

nas instituições de ensino superior. 

Por fim, é positivo constatar que, ainda que a lei tenha previsto para o ano de 2013 um 

mínimo de reserva de vagas no valor de 12,5%, de modo geral as universidades ultrapassaram 

essa meta, o que aumentou o número mínimo previsto de 23.591 vagas para 59.432 vagas 

reservadas, isto é, 31,5% do total de vagas ofertadas. Esse aumento parece indicar uma adesão 

entusiasmada das universidades aos dispositivos da lei. 

Apesar do estudo apresentar dados positivos, ainda é necessário que se realizem estudos 

mais aprofundados que possam desvelar a realidade acadêmica destes estudantes beneficiados 

pelas cotas, além das medidas que são desenvolvidas pelas universidades, que possam garantir 

a permanência e um bom desempenho deste acadêmico no ambiente universitário. 
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