
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E ENSINO PROFISSIONALIZANTE 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO  

 

 

 

Plano de Metas de Inclusão Racial e Social na Universidade Federal 

do Paraná 

(Resolução 37/04-COUN)  

 

Relatório da Comissão encarregada de avaliar os 10 anos 
de implantação do Plano de Metas de Inclusão Racial e 

Social na UFPR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARÇO / 2015 



 2 / 85 

 

 
 
 

Apresentação 
 
 

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná instituiu em 2004, por meio da 

Resolução 37/04-COUN, o Plano de Metas de Inclusão Racial e Social que previa reserva 

de vagas para novos ingressantes em seus cursos de graduação na proporção de 20% do 

total das vagas a estudantes negros e de 20% do total das vagas a estudantes oriundos de 

escolas públicas. 

Com o ingresso dos novos alunos no ano letivo de 2014 completou-se dez anos da 

implantação do Plano de Metas de Inclusão Racial e o Reitor da UFPR instituiu comissão 

para avaliação dos resultados.  Em 22 de abril de 2014, pela Portaria nº 1.012, foi designada 

Comissão composta pelos professores Maria Amélia Sabbag Zainko, Ana Elisa de Castro 

Freitas, Emerson Urizzi Cervi, Josafá Moreira da Cunha e Raul Von Der Heyde, sob a 

presidência da primeira, com o objetivo de avaliar os 10 anos de implantação do Plano de 

Metas de Inclusão Racial e Social na UFPR, conforme previsto na Resolução 37/04 do 

COUN. A Portaria nº 1.342 de 22 de Outubro de 2014 ampliou o prazo para a conclusão dos 

trabalhos designou o Professor Mauro José Belli, novo Coordenador do Núcleo de 

Concursos da UFPR, em substituição ao Professor Raul Von Der Heyde, e o Servidor Valmir 

França, Coordenador de Políticas de Avaliação Institucional de Ensino da PROGRAD, como 

membros da referida Comissão. Ressalte-se também a participação das servidoras Ligia 

Maria Rosseto e Kelvy Kadge Oliveira Nogueira, da CEPIGRAD, na sistematização dos 

dados sobre os estudantes indígenas na UFPR. 

O presente documento registra os resultados do trabalho da Comissão que além das 

políticas institucionais da UFPR também considerou a operacionalização da Lei 

12.711/2012, em processo implantação na rede federal de ensino superior no Brasil. 
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1. Introdução 

 

A avaliação da primeira década das cotas na UFPR teve como indicadores do diagnóstico a 

verificação do cumprimento das diretrizes lançadas pela Constituição Federal e pela UFPR 

para: 

 a formulação de políticas e programas que interferissem positivamente na 
erradicação da pobreza e redução das desigualdades com vistas a construir uma 
sociedade justa e solidária; 

 a democratização do acesso ao Ensino Superior público no país, especialmente aos 
afrodescendentes, aos povos indígenas e aos alunos oriundos da escola pública; 

 a garantia do acesso e permanência nos  quadros da UFPR das populações em 
situação de desvantagem social. 
 

A Resolução 37/04 – COUN resultante dos debates na comunidade universitária 

estabeleceu e aprovou um “Plano de Metas de Inclusão racial e social na UFPR”. Em seu 

Capitulo I versando sobre o ACESSO a resolução destacava em seu  

Art. 1º Disponibilizar, por um período de 10 (dez) anos a contar de 11/05/04, 20 (vinte) por cento 
das vagas dos processos seletivos da Universidade Federal do Paraná (UFPR), para estudantes 
negros, em todos os cursos de graduação, cursos técnicos e ensino médio oferecidos por esta 
Instituição. 
 

A análise de como se deu o acesso na UFPR de 2005 a 2014, os impactos e desafios dessa 

política de inclusão social podem ser observados a partir da seção 2 desse relatório. 

Por outro lado, a PERMANÊNCIA, constante da seção 3 do relatório, dará conta dos 

resultados do acompanhamento tal como previsto nos: 

Art. 9º A UFPR deverá implementar programa de apoio acadêmico psico-pedagógico e/ou de 
tutoria para todos os estudantes que demonstrarem dificuldades no acompanhamento das 
disciplinas, independentemente de sua opção quanto ao disposto nos artigos 1º e 2º desta 
Resolução. 
Art. 10. A UFPR deverá implementar um programa permanente de acompanhamento dos 
estudantes indígenas, coordenado por comissão constituída especificamente para este fim. 
Art. 11. Não poderão candidatar-se às vagas de inclusão racial ou social, pessoas que já possuam 
curso superior. 
 

Importante destacar que desde 2009 a política de inclusão na UFPR levada a cabo pela 

atual gestão da Reitoria tem insistido na não discriminação dos cotistas, a partir do 

entendimento de que o aluno que ingressa na UFPR é aluno da instituição 

independentemente da forma como se deu seu acesso. Aquilo que muitas vezes não é bem 

compreendido pelos movimentos sociais, a negativa de uma ênfase na diferença, na 

discriminação, é na verdade zelo e garantia de direitos. 

As análises avaliativas dos dados aqui apresentados reforçam o acerto na condução da 

política, pois o desempenho de cotistas raciais ou sociais guarda similaridade com o 

desempenho dos demais alunos da instituição.  
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1.1. Da concepção de Ações Afirmativas 

 As discussões desde seu inicio tiveram por escopo a ampliação do conceito de políticas de 

inclusão buscando contemplar a categoria equidade social fundamentada nos princípios de 

igualdade e de liberdade. Para Freitas e Harder (2013, p.64), a “equidade social, segundo  

Ronald Dworkin, passa a constituir um objetivo da sociedade visando uma vida melhor no 

futuro se puder desfazer os entraves que desigualam as condições materiais da existência.” 

Para tanto são desenvolvidas medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo 
estado, espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades 
historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidades e tratamento, bem como de 
compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos 
raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. Portanto, as ações afirmativas visam combater os 
efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no passado.1  
 

Existem ainda ações afirmativas que são desenvolvidas fora do Estado por instituições 

da sociedade civil com autonomia suficiente para decidir a respeito de seus procedimentos 

internos, tais como partidos políticos, sindicatos, centrais sindicais, escolas, igrejas, 

instituições privadas etc. As ações afirmativas, neste sentido podem ser temporárias ou não, 

dependendo das normas que as criaram. 

É importante notar que as ações afirmativas não se confundem com a discriminação 

positiva. As primeiras são ações de incentivo e suporte para os grupos de pessoas a que se 

destinam, tais como a criação de cursinhos pré-vestibulares para afro-descendentes e 

pessoas oriundas de escolas públicas, ou a criação de horários de reuniões (em partidos 

políticos, sindicatos, etc.) que permitam a participação de mulheres com filhos. 

A discriminação positiva introduz na norma o tratamento desigual dos formalmente iguais, 

citando-se como exemplo a reserva de vagas de cargos públicos para deficientes 

físicos determinada pela Constituição Brasileira de 1988, ou ainda a reserva de uma 

determinada quantidade de vagas nas universidades públicas para alunos afrodescendentes 

ou da rede pública. 

 Entender de forma ampla e consciente as Ações Afirmativas é também questionar o 

passado, efetivar o presente e planejar o futuro. 

“Consistem em políticas públicas (e também privadas) voltadas à concretização do princípio 
constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de 
gênero, de idade, de origem nacional, de compleição física e situação socioeconômica (adição 
nossa). Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades 
puramente privadas, elas visam a combater não somente as manifestações flagrantes de 
discriminação, mas também a discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. 
De cunho pedagógico e não raramente impregnadas de um caráter de exemplaridade, têm como 
meta, também, o engendramento de transformações culturais e sociais relevantes, inculcando nos 
atores sociais a utilidade e a necessidade de observância dos princípios do pluralismo e da 
diversidade nas mais diversas esferas do convívio humano”.2 

                                                            
1 GTI, 1997; Santos,1999; Santos, 2002 
2 GOMES, Joaquim Benedito Barbosa. Ação Afirmativa & Princípio Constitucional da Igualdade: o direito como instrumento de 

transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 6-7. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_civil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discrimina%C3%A7%C3%A3o_positiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discrimina%C3%A7%C3%A3o_positiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cursinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vestibular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afro-descendente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deficiente_f%C3%ADsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deficiente_f%C3%ADsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade
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2. A Resolução 37/04-COUN e a educação superior para indígenas na UFPR3 

No ano de 2004, de forma precursora, o Conselho Universitário da UFPR aprovou a 

Resolução 37/04, instituindo o Plano de Metas de Inclusão Racial e Social. No âmbito desta 

Resolução teve início a política de educação superior para os povos indígenas na UFPR, 

com a criação de vagas suplementares para indígenas em todos os cursos de graduação 

e cursos técnicos de nível pós-médio. 

  Em 2012, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 12.711/2012, tornando obrigatória a 

reserva de vagas para estudantes de escolas públicas em todas as instituições de ensino 

federais (escolas técnicas, institutos e universidades), sendo uma parcela destas vagas 

destinadas “aos pretos, aos pardos e aos indígenas”. Os efeitos desta Lei não foram 

sentidos até o momento em sua dimensão indígena na UFPR, sendo de forma ampla 

passível de uma crítica entre os pesquisadores da temática.  

Neste tópico, será focalizada especificamente a modalidade de vagas suplementares para 

indígenas instituídas pela Resolução 37/04-COUN, as quais ao longo de uma década 

apresentam resultados substanciais e passíveis de análise. De fato, há uma percepção 

entre as universidades brasileiras que já estabeleciam políticas afirmativas voltadas à 

formação superior de indígenas de que suas experiências acumuladas são mais ricas do 

que o novo ordenamento jurídico que se estabelece com a Lei de Cotas e sua 

regulamentação. Desde a implementação das cotas étnico-raciais previstas na Lei 

12.711/2012, nenhum estudante indígena ingressou por este sistema na UFPR. Esta 

constatação exigirá estudos de regulamentação interna da Lei de Cotas no que se refere ao 

ingresso do componente indígena na universidade.  

Além da UFPR, mantém vagas suplementares para os povos indígenas na região sul as 

principais universidades federais (UFRGS, UFSC, UFSM, UFFS, FURG) além de todas as 

universidades estaduais do Paraná (UEL, UEM, UNICENTRO, UNIOESTE, UNESPAR. 

UENP e UEPG). 

A normativa interna que regulamenta a temática na UFPR é a Resolução 37/04 – COUN, a 

qual está organizada em três capítulos: I – Do Acesso, II – Da Permanência e III – Das 

Disposições Gerais e Transitórias.  

O artigo 3º do capítulo I desta norma dispõe sobre as vagas suplementares para indígenas, 

seu regime de oferta e os critérios exigidos para seu acesso:  

Art. 3º Disponibilizar anualmente vagas suplementares àquelas ofertadas no processo seletivo em 
cursos de graduação e cursos técnicos de nível pós-médio, para serem disputadas exclusivamente 
por estudantes indígenas residentes no território nacional, para o atendimento de demandas de 
capacitação de suas respectivas sociedades, apontadas por intermédio da Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI). 

                                                            
3 ___Análise realizada pela Profª. Drª. Ana Elisa de Castro Freitas 
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§ 1º O número das vagas deve aumentar gradativamente, começando com 5 (cinco) vagas para os 
anos de 2005 e 2006, passando para 7 (sete) vagas nos anos de 2007 e 2008 até atingir 10 (dez) 
vagas nos anos de 2009 e subseqüentes. 
§ 2º Os candidatos às vagas previstas no caput deste artigo deverão atender às normas de 
processo de seleção específico, a serem estabelecidas em resolução própria, observadas as 
seguintes condições: 
a) ter concluído o ensino médio; 
b) apresentar documento que recomende sua inclusão no programa assinado pelo chefe da aldeia 
onde reside e pelo chefe do posto local da FUNAI; e 
c) apresentar documento da FUNAI que recomende sua inclusão no programa, no caso de 
estudantes indígenas residentes em áreas urbanas.4 
 

Para viabilizar o ingresso de indígenas na universidade, a UFPR firmou com a Secretaria de 

Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná/SETI o Termo de Convênio n° 

502/2004. Por meio deste instrumento, as vagas suplementares para indígenas instituídas 

pela Resolução 37/04-COUN passaram a ser ofertadas através do Vestibular dos Povos 

Indígenas do Paraná. Este concurso, de caráter interinstitucional, vigente no Estado do 

Paraná desde 2002, organiza o acesso de indígenas nas universidades estaduais, com base 

na Lei Estadual 13134/2001. O Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná permanece 

sendo o meio de acesso de indígenas ao ensino superior na UFPR, mas há estudos em 

andamento que apontam para a institucionalização de um processo seletivo próprio para 

estudantes indígenas. 

No que se refere à permanência dos estudantes indígenas na universidade, o artigo 10º do 

capítulo II da Resolução 37/04-COUN estabelece que: 

Art. 10. A UFPR deverá implementar um programa permanente de acompanhamento dos 
estudantes indígenas, coordenado por comissão constituída especificamente para este fim. 
Parágrafo único – O programa de acompanhamento dos estudantes indígenas deverá 
contemplar, ao menos, os seguintes pontos: 
I- programa de permanência para estudantes indígenas, a ser implementado em conjunto com a 
FUNAI; 
II- designação de um professor orientador para cada estudante indígena desde o ingresso na 
UFPR até a conclusão do curso de graduação;  
III- estabelecimento de mecanismos que favoreçam a inserção dos estudantes indígenas nos 
diversos programas da UFPR; e 
IV- avaliação da necessidade de flexibilização das normas institucionais relativas a trancamento de 
matrícula, mudança de turno, reopção de curso, prazo máximo para conclusão etc., a fim de 
atender a necessidades específicas dos estudantes indígenas. 
 

Por fim, o artigo 12º do capítulo III da Resolução prevê ações voltadas à concretização de 

seus objetivos. As alíneas “c” e “e” deste artigo foram alteradas pela Resolução 41/04-

COUN, passando a apresentar a seguinte redação: 

Art. 12. A fim de concretizar os objetivos colimados por esta Resolução, a UFPR adotará as 
seguintes ações: 
a) implementar um programa acadêmico destinado a observar o funcionamento das ações 
afirmativas, avaliar seus resultados, identificar aspectos que prejudiquem sua eficiência e sugerir 
ajustes e modificações, apresentando, ao Conselho Universitário, relatórios anuais de avaliação, 
os quais serão divulgados; 

                                                            
4 Estes critérios necessitam ser formalmente ajustados ao contexto normativo vigente no Brasil após a implementação da Lei 
Federal 12.711/2012 – Lei de Cotas, que adota o princípio da autodeclaração como único requisito para a identificação de 
pretos, pardos e indígenas no que se refere ao acesso ao ensino superior. A universidade, no exercício de sua autonomia, 
deverá qualificar os instrumentos de autodeclaração, de tal modo que possibilitem uma mais abrangente autoidentificação por 
parte dos candidatos indígenas às vagas suplementares, incluindo sua identidade étnica, pertencimento etnoterritorial, 
trajetória escolar, dentre outros campos possíveis de serem formulados. No mesmo sentido, não se aplica no contexto atual 
das políticas de educação superior para indígenas vigentes no Brasil a agência de intermediação da FUNAI. 
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b) firmar convênio com a FUNAI para fins da aplicação do disposto nesta Resolução aos 
estudantes indígenas;  
c) designar comissão para implementação e acompanhamento desse plano de metas, com a 
participação de representantes dos setores; 
d) integrar em todos os seus documentos e materiais de divulgação oficiais referências às 
populações atendidas nesse Plano de Metas com o fim de incentivar a inscrição dos potenciais 
candidatos; 
e) divulgar esse Plano de Metas nas escolas públicas do Estado do Paraná;  
f) divulgar o processo seletivo para estudantes indígenas por meio do convênio com a FUNAI; 
g) divulgar esse Plano de Metas, destinado a todos os membros da comunidade universitária, com 
o fim de evitar ações de discriminação contra a população atendida pelo programa; e 
h) promover parceria com a escola pública de ensino fundamental e médio no sentido de 
aperfeiçoar a formação inicial e continuada de professores. 
 
 

Através do Termo de Cooperação 02/2006, a UFPR estabeleceu com a FUNAI um sistema 

compartilhado de auxílios voltado à permanência dos estudantes indígenas na universidade. 

Por meio deste instrumento, e considerando a regulamentação de auxílios vigente na 

FUNAI, esta Fundação passou a ofertar uma bolsa mensal no valor de R$ 700,00 para os 

estudantes indígenas, complementada pela UFPR com os fomentos do PROBEM 

(Programa de Benefícios Econômicos para a Manutenção dos Estudantes de Graduação e 

Ensino Profissionalizante), no valor de R$ 400,00 mensais. 

A previsão de agência compartilhada com a FUNAI, prevista na alínea b do artigo 12 da 

Resolução 37/04, acabou estabelecendo limites ao pleno cumprimento do inciso IV do 

parágrafo único do seu artigo 10, resultando em contradições internas à norma. As portarias 

no 63/PRES/2006 e 854/2009-PRES/FUNAI, que regulamentam a concessão de apoio desta 

Fundação para estudantes indígenas, passaram a interferir no cotidiano acadêmico da 

UFPR, aportando um caráter de controle indigenista tutelar na política.  

A partir de 2009 teve início um processo de reestruturação administrativa da FUNAI, que 

culminou com a extinção da Coordenação Geral de Educação Indígena (CGE), estrutura 

administrativa gestora dos termos de cooperação voltados à permanência de indígenas nas 

universidades cooperadas. O período de 2010 a 2012 foi marcado por instabilidade na oferta 

de fomentos da FUNAI para os estudantes indígenas na UFPR, com impacto direto na 

permanência destes estudantes, comprometendo os prazos de integralização dos cursos e 

resultando em casos de evasão.  

O quadro de fomentos e auxílios se modificou com a publicação da Lei Federal 12.711/2012 

– Lei de Cotas, que universalizou cotas para indígenas no ensino superior federal brasileiro. 

A partir de março de 2013, o MEC passou a gerir uma política de fomento à permanência de 

indígenas nas universidades, ofertando bolsa permanência no valor mensal de R$ 900,00 

para os estudantes indígenas, vigente até o momento.  

Uma série de estruturas administrativas e de gestão foram criadas na UFPR entre os anos 

de 2005 e 2014, relacionadas à política de educação superior para indígenas.  
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Entre os anos de 2005 e 2008, o Núcleo de Ações Formativas (NAF), vinculado à 

PROGRAD, centralizou o acompanhamento da implantação da Resolução 37/04-COUN. 

Neste mesmo período foi instituída Comissão de Acompanhamento dos Estudantes 

Indígenas, responsável pela coordenação das ações de ingresso e permanência de 

indígenas na Universidade. 

Em 2009 foi instituída a Coordenação de Estudos e Pesquisas Inovadoras na 

Graduação/CEPIGRAD, também vinculada à PROGRAD. No âmbito desta coordenadoria foi 

criado o Núcleo de Acompanhamento das Políticas Afirmativas/NAPA, com o objetivo de 

acompanhar o desenvolvimento das políticas afirmativas na UFPR. Durante o primeiro ano, 

a ênfase do atendimento deste Núcleo foi direcionada para a estruturação da política de 

educação superior de indígenas.  

Foi estruturado Comitê Gestor para o Planejamento, Acompanhamento e Avaliação do 

Componente Indígena do Plano de Metas de Inclusão Racial e Social da UFPR, cujos 

membros nomeados em portaria são estudantes indígenas, técnico-administrativos e 

docentes com produção acadêmica ou participação na gestão relacionada à temática 

indígena na UFPR, além de membros externos representantes da FUNAI, com indicativo de 

ampliação desta participação de modo a incorporar representação do Ministério Público 

Federal e organizações indígenas. Em 2010 foi criado o Núcleo Universitário de Educação 

Indígena (NUEI), vinculado à CEPIGRAD, estrutura de acompanhamento e documentação 

da trajetória acadêmica dos indígenas, que atua em estreita colaboração com o NAA.  

Participaram da criação destas estruturas organizacionais professores do Departamento de 

Antropologia de UFPR e do Setor do Litoral, gestores e técnicos-administrativos vinculados 

à CEPIGRAD/PROGRAD e estudantes indígenas. 

Em cumprimento à Resolução 37/04-COUN, cada estudante indígena possui um professor 

orientador indicado pelo departamento de seu curso de graduação para o acompanhamento 

mais direto do estudante. O aperfeiçoamento deste acompanhamento aponta para a 

formalização da orientação, vinculando o professor orientador a um Programa de Ingresso e 

Permanência de Estudantes Indígenas na UFPR, estreitando os mecanismos de 

comunicação entre os professores orientadores, as coordenações de curso e a equipe 

gestora do NUEI/CEPIGRAD, com participação do estudante. 

Desde a publicação da Lei de Cotas (Lei Federal 12.711/12), a gestão da permanência 

indígena no que se refere aos fomentos de bolsas e auxílios, foi centralizada na Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis (PRAE), por determinação federal.  Critérios gerais de 

vulnerabilidade socioeconômica, aplicáveis a população urbana de baixa renda passaram a 

orientar a política de permanência de indígenas vigente. 
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Nos anos seguintes o desafio reside em conjugar estes critérios gerais com aqueles 

relacionados ao reconhecimento das alteridades indígenas que ingressam anualmente na 

UFPR. Trata-se de reconhecer a diversidade etnolinguística, etnoterritorial, sociopolítica, 

etnoambiental. Tal reconhecimento das alteridades indígenas exigirá avançar na direção de 

qualificação das políticas de permanência, em suas dimensões de mobilidade acadêmica, 

moradia, acolhimento e acompanhamento, na direção de protocolos que ponham em diálogo 

o projeto institucional da UFPR com os projetos societários dos povos indígenas e resultem 

em maior envolvimento dos estudantes indígenas no ensino, pesquisa e extensão da UFPR. 

 

2.1. Perfil do estudante indígena ingresso na UFPR 

Ao longo de uma década, um total de 88 estudantes indígenas efetivaram matrícula em 

diferentes cursos de graduação na UFPR. Em sua maioria são jovens, com idade média de 

22 anos ao ingressar na universidade, do sexo masculino (63,64%), pertencentes 

majoritariamente às etnias Kaingang (55,7%) e Guarani (19,3%) e oriundos de terras 

indígenas e municípios situados na região sul (80,7%), embora a diversidade étnica e 

territorial deste componente discente abranja representantes de 12 povos e das cinco 

regiões do Brasil. 

 

Gráfico 01 - Perfil étnico do estudante indígena ingresso na UFPR. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

Do total de 88 indígenas que ingressaram na UFPR, 15 (17,04%) concluíram seus cursos, 

34 (38,63%) permanecem com suas matrículas ativas, 5 (5,68%) efetuaram o trancamento 

de matrícula, 11 (12,5%) cancelaram suas matrículas – sendo que 4 (36,4%) deles o fizeram 

logo após o registro acadêmico, resultando no reaproveitamento da vaga pelos candidatos 

classificados subsequentes e 3 (27,3%) prestaram novo concurso vestibular indígena, 
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reingressando na UFPR nos anos seguintes – e  22 (25%) abandonaram seus cursos/vagas. 

Um estudante faleceu durante o período de curso. 

As 84 vagas suplementares acessadas por estes estudantes indígenas foram ofertadas 

anualmente e de forma crescente, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 3º da 

Resolução 37/04-COUN: 5 vagas em 2005 e 2006, 7 vagas em 2007 e 2008 e 10 vagas em 

2009 e anos subsequentes. 

Nestes termos, a primeira turma de estudantes indígenas ingressou na UFPR em 2005, 

sendo composta por 4 mulheres (80%), 3 delas pertencentes à etnia Kaingang e uma à etnia 

Terena e um homem, pertencente à etnia Kaingang. Todos estes estudantes optaram pelo 

curso de Medicina sendo que 3 (60%) integralizaram o curso no período de 6 anos. Os 

estudantes egressos desta primeira turma são todos do sexo feminino, sendo duas 

estudantes Kaingang vinculadas às terras indígenas de Guarita/RS e Nonoai/RS e uma 

Terena/MS. Um estudante Kaingang desta turma abandonou a universidade em 2008 e uma 

estudante Kaingang cancelou sua matrícula em 2012. Trata-se de irmãos, vinculados à 

Terra Indígena Guarita/RS, e ambos haviam reoptado pelo curso de Enfermagem em 2007. 

A segunda turma, composta por 6 estudantes indígenas, ingressou em 2006 com o seguinte 

perfil: 4 (66,7%) estudantes do sexo feminino e 2 (33,3%) do sexo masculino. Nesta turma 

ingressou no curso de Direito uma estudante pertencente à etnia Xokleng, que cancelou sua 

matrícula ainda no primeiro semestre do curso. Sua vaga foi reconduzida ao candidato 

subsequente, o que justifica os 6 estudantes desta turma. Ao final de 2006, as 5 vagas 

suplementares ofertadas para indígenas naquele ano estavam ocupadas por estudantes 

com o seguinte perfil: uma estudante pertencente à etnia Tukano, do Alto Rio Negro, que 

cursou e concluiu o curso de Direito em 2012; 2 estudantes do sexo feminino, ambas 

Kaingang, que cursaram e concluíram o curso de Odontologia, respectivamente em 2010 e 

2011; um estudante Kaingang que efetuou matricula no curso de Enfermagem, fez reopção 

pelo curso de Odontologia em 2007 e terminou abandonando a vaga em 2008; e um 

estudante pertencente à etnia Kamayurá, que cursou Ciências Biológicas, fez reopção pelo 

curso de Gestão Ambiental em 2007, concluindo este curso em 2011. Em síntese, dos 5 

estudantes desta segunda turma 4 (80%) concluíram o ensino superior na UFPR. 

Na turma de 2007 ingressaram 7 estudantes indígenas, sendo apenas 1 (14,3%) do sexo 

feminino. O perfil étnico desta turma é majoritariamente Kaingang (4 estudantes - 57,14%), 

mas sua diversidade integra um estudante Pataxó, um Tuxá e um Guarani. De um total de 7 

estudantes, 4 (57,14%) integralizaram seus cursos: um estudante Kaingang concluiu o curso 

de Pedagogia em 2011 e um estudante Tuxá concluiu Nutrição neste mesmo ano. A 

estudante Kaingang concluiu o curso de Gestão Ambiental em 2013 e um estudante 

Kaingang concluiu o curso de Tecnologia em Agroecologia em 2011, após ambos terem 

feito reopção respectivamente dos cursos de Odontologia em 2009 e Ciências Biológicas em 



 11 / 85 

 

2008. Desta turma, 3 (42,9%) estudantes abandonaram os cursos de Medicina Veterinária, 

Música e Enfermagem entre os anos de 2007 e 2010.  

Em 2008, 7 estudantes indígenas efetuaram matrícula nos cursos de Ciências Contábeis, 

Letras, Agronomia (2), Ciências Econômicas, Psicologia e Engenharia Ambiental, sendo 

todos do sexo masculino e pertencentes às etnias Kaingang (3), Guarani (3) e Kanamari (1). 

Destes, 5 estudantes fizeram reopção de curso, efetuando matrícula nos cursos de 

Pedagogia (2), Direito (2) e Gestão Ambiental (1) entre os anos de 2008 e 2009. Nesta 

turma, 2 (28,6%) estudantes concluíram os cursos de Gestão Ambiental (2012) e Ciências 

Contábeis (2013), 1 (14,3%)  trancou a matricula em 2013, 1 (14,3%) abandonou a vaga em 

2010 e 3 cancelaram a matrícula entre os anos de 2010 e 2013. Observe-se que destes 

últimos, 2 prestaram novo vestibular indígena reingressando na UFPR em 2014, o que não 

permite caracterizar sua evasão do sistema de ensino. 

Ao longo de 2009, um total de 12 estudantes indígenas efetuaram matrícula nos cursos de 

Tecnologia em Agroecologia, Agronomia, Administração, Medicina, Ciências Sociais, 

Música-Educação Musical, Música-Produção Sonora, Farmácia, Gestão Ambiental, 

Fisioterapia (2), Licenciatura em Artes, sendo 8 (66,7%)  do sexo masculino, 4 (33,3%) 

Kaingang, 3 (25%) Guarani, 2 (16,7%) Terena, 1 (8,3%) Xokleng e 1 (8,3%) Kamayurá. 

Poucos meses após o ingresso, uma estudante Terena cancelou sua matrícula no curso de 

Farmácia e uma estudante Kaingang adotou o mesmo procedimento junto ao curso de 

Fisioterapia, o que gerou a recondução das vagas para os candidatos subsequentes na lista 

de classificação do vestibular indígena. Dos 10 estudantes que efetivamente ocuparam as 

vagas suplementares para indígenas em 2009, 1 (10%) estudante Terena concluiu o curso 

de Medicina em 2014 e 1 estudante Guarani segue matriculado também no curso de 

Medicina, após ter feito reopção do curso de Fisioterapia em 2010.  Um estudante 

Kamayurá faleceu em 2012. Este estudante havia feito reopção do curso de Tecnologia em 

Agroecologia para o curso de Medicina Veterinária em 2010. Nesta turma houve um índice 

de 50% de abandono de vaga, sendo que uma destas vagas foi abandonada por um 

estudante da etnia Kaingang no curso de Agronomia ainda em 2009. Um estudante 

Kaingang abandonou o curso de Administração em 2013 e outro estudante, também 

Kaingang, abandonou Gestão Ambiental em 2011. O estudante Xokleng abandonou a vaga 

em Música-Produção Sonora em 2010 e uma estudante Guarani abandonou o curso de 

Pedagogia em 2012 após ter feito reopção e deixado o curso de Licenciatura em Artes em 

2010. Uma estudante Guarani trancou o curso de Serviço Social em 2014 após ter efetuado 

reopção do curso de Ciências Sociais em 2011. Por fim, um estudante Guarani cancelou o 

curso de Enfermagem em 2010, após ter reoptado do curso de Música-Educação Musical 

em 2009. 



 12 / 85 

 

Em 2010 ingressaram 10 estudantes, sendo 7 (70%) do sexo masculino (1 Guarani, 2 

Terena, 3 Kaingang e 1 Xokleng) e 3 (30%) do sexo feminino (1 Guarani e 2 Kaingang). 

Cinco destes estudantes permanecem com suas matrículas ativas nos cursos de Gestão 

Ambiental (após ter reoptado do curso de Engenharia Ambiental em 2011), Odontologia, 

Fisioterapia (após ter reoptado do curso de Direito em 2011), Educação Física e Música-

Educação Musical. Um estudante Terena cancelou sua matrícula no curso de Enfermagem 

em 2012; uma estudante Kaingang trancou o curso de Nutrição em 2011; um estudante 

Xokleng trancou o curso de Ciências Sociais em 2010 e um estudante Kaingang trancou o 

curso de Música-Educação Musical em 2012. Um estudante Terena abandonou o curso de 

Engenharia Elétrica em 2013.  

Na turma de 2011, ingressaram 9 (90%) estudantes de pertencimento étnico Kaingang e 1 

(10%) estudante Kayapó. Dos 10 estudantes indígenas desta turma, 7 (70%) são do sexo 

feminino, todas da etnia Kaingang, sendo que 1 (10%) já concluiu o curso de Fisioterapia em 

2014. Seis (60%) estudantes desta turma seguem com suas matrículas ativas: uma 

estudante Kaingang está matriculada no curso de Direito após ter reoptado do curso de 

Administração em 2012; um estudante Kaingang está matriculado em Ciências Contábeis; 

uma estudante Kaingang cursa Engenharia Civil; uma estudante Kaingang cursa 

Enfermagem após ter reoptado do curso de Terapia Ocupacional em 2012; um estudante 

Kaingang cursa Educação Física após der reoptado do curso de Medicina Veterinária em 

2013 e uma estudante Kaingang cursa Fisioterapia, tendo reoptado do curso de Farmácia 

em 2011.  

No ano de 2012 ingressaram 11 estudantes indígenas, sendo 6 (54,5%) do sexo feminino, 9 

(81,8%) pertencentes à etnia Kaingang, uma estudante Kariri e um estudante Guarani. Um 

estudante Kaingang cancelou sua matrícula em Engenharia Química logo após o registro 

acadêmico, gerando uma nova vaga. Dos 10 estudantes desta turma, 7 (70%) estão com as 

matrículas ativas, sendo que 3 frequentam cursos de reopção: um estudante Kaingang está 

matriculado em Engenharia Mecânica, havendo reoptado de Administração; uma estudante 

Kaingang cursa Medicina Veterinária oriunda da Gestão Ambiental e uma estudante 

Kaingang está matriculada em Pedagogia sendo oriunda do curso de Enfermagem. Os 

demais cursam Gestão e Empreendedorismo (um estudante Kaingang), Medicina (uma 

estudante Kaingang que prestou novo concurso vestibular após ter cancelado sua matrícula 

em Biomedicina em vaga ocupada na turma de 2011), Engenharia Civil (uma estudante 

Kaingang) e Arquitetura e Urbanismo (uma estudante Kariri). Três estudantes abandonaram 

seus cursos: um estudante Kaingang abandonou Ciências da Computação em 2012, uma 

estudante Kaingang abandonou Enfermagem em 2013 e um estudante Guarani abandonou 

Ciências Sociais em 2014, após ter reoptado do curso de Direito no mesmo ano. 
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Em 2013 ingressaram 10 estudantes sendo 9 (90%) do sexo masculino. Das 10 vagas 

suplementares ofertadas neste ano, 7 (70%) permanecem ativas. A única estudante do sexo 

feminino desta turma pertence à etnia Kaingang e abandonou o curso de Medicina 

Veterinária em 2014. Sob o ponto de vista étnico esta turma de estudantes é composta por 2 

(20%) estudantes Bakairi, que seguem com suas matrículas ativas nos cursos de Agronomia 

e Direito; 5 (50%) Kaingang, sendo que 4 destes estão regularmente matriculados nos 

cursos de Artes (havendo reoptado do Direito), Engenharia Química, Educação Física e 

Matemática Industrial (havendo reoptado do de Odontologia). Três (30%) estudantes desta 

turma pertencem à etnia Guarani.. Dois destes estudantes Guarani abandonaram os cursos 

de Letras (2013) e Ciências Sociais (2014), sendo ambos pertencentes e residentes na 

coletividade de Araçaí, no município de Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba, e 1 

estudante Guarani está regularmente matriculado no curso de Gestão Ambiental, Setor 

Litoral, sendo pertencente à coletividade Mbyá Guarani de Morro dos Cavalos/SC. 

Por fim, na turma de 2014 ingressaram 10 estudantes indígenas, sendo 8 (80%) do sexo 

masculino. Duas estudantes pertencentes às etnias Bakairi e Guarani estão matriculadas 

respectivamente nos cursos de Medicina Veterinária e Biomedicina. Com relação aos 

demais, 2 (20%) estudantes Kaingang abandonaram em 2014 os cursos de História e 

Engenharia Ambiental; 2 (20%) estudantes da etnia Kanamari cursam Engenharia Civil e 

Direito (este estudante havia cancelado matrícula também no curso de Direito, referente a 

vaga da turma 2008, e reingressou na UFPR mediante novo concurso vestibular indígena); 3 

(30%) estudantes Guarani da Terra Indígena Laranjinha cursam Engenharia Civil (2) e 

Musica. Por fim, um estudante Kaingang está regularmente matriculado em Serviço Social 

(este estudante também ingressou em nova vaga suplementar, mediante concurso 

vestibular indígena, após ter cancelado sua matrícula no curso de Direito no qual havia 

ingressado por reopção do curso de Psicologia, mediante vaga suplementar da turma 2008). 

O gráfico abaixo sistematiza os dados referentes aos 88 estudantes indígenas que 

ingressaram na UFPR, ocupando as 84 vagas suplementares ofertadas entre 2005 e 2014. 

Destes alunos, 15 concluíram os cursos, 34 seguem com as matrículas ativas, 22 

abandonaram as vagas/cursos e 5 trancaram suas matrículas. Um total de 11 estudantes 

cancelaram suas matrículas, os quais no gráfico são detalhados em três distintas situações: 

há 3 casos de cancelamento total, 4 casos de cancelamentos efetuados  logo após o 

registro acadêmico, os quais resultam no reaproveitamento da vaga, e 3 casos de 

cancelamento por estudantes que  reingressaram em vagas suplementares ofertadas em 

concursos vestibulares subsequentes. Um estudante indígena faleceu durante a graduação 

na UFPR. 
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Gráfico 02 - Situação do registro acadêmico dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

2.2. Perfil do estudante indígena egresso da UFPR 

A seguir são apresentados dados referentes ao perfil dos 15 estudantes indígenas que 

concluíram seus cursos de graduação entre 2010 e 2014 na UFPR.  

No que se refere ao gênero sexual, em sua maioria são mulheres (53,3%), o que contrasta 

com os dados gerais do componente discente indígena da UFPR, no qual predominam 

jovens do sexo masculino, como demonstram os gráficos a seguir: 

  

Gráfico 03 – Perfil de gênero sexual dos estudantes Indígenas da UFPR (Egressos x Ingressos). 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 
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Com relação a idade, os egressos indígenas da UFPR são jovens entre 16 e 35 anos, com 

uma idade média de 22 anos ao ingressar na universidade:  

 

Gráfico 04 - Perfil etário dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

Do ponto de vista étnico, etnológico e identitário a maioria dos indígenas egressos da UFPR 

se auto-declaram e são reconhecidos como pertencentes ao povo indígena Kaingang (Jê 

Meridional). Entretanto, como demonstra o gráfico a seguir, a diversidade de egressos 

abrange matrizes culturais relacionadas a 6 diferentes povos indígenas do Brasil: 

 

Gráfico 05 - Perfil étnico, etnológico e identitário dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Em termos ambientais e geopolíticos este perfil étnico dos indígenas egressos se traduz em 

um perfil territorial, etnoterritorial e regional, expresso na sequencia de gráficos a seguir: 
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Gráfico 06 - Perfil etnoterritorial (Terra Indígena) dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Gráfico 07 - Perfil territorial (Estados da Federação) dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 
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Gráfico 08 - Perfil territorial (Região) dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Os 15 indígenas egressos da UFPR ingressaram na universidade entre os anos de 2005 e 

2011 e concluíram 9 diferentes cursos, distribuídos em 5 setores da universidade. 

Majoritariamente concluíram cursos vinculados ao Setor de Ciências da Saúde e ao Setor 

Litoral, como demonstram os gráficos seguintes: 

 

 

 

 

Gráfico 09 - Perfil acadêmico (Setor) dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 



 18 / 85 

 

 

Gráfico 10 - Perfil acadêmico (Cursos) dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

O padrão de distribuição de estudantes indígenas nos cursos de graduação na UFPR reflete 

em grande parte a política de oferta e distribuição anual de vagas suplementares para 

indígenas, atualmente limitada a 1 vaga suplementar/curso/ano. Tal política inclui um regime 

de alternância anual de oferta de vagas suplementares nos cursos do Setor de Ciências da 

Saúde, que se encontram entre os de maior procura pelos estudantes indígenas. A 

predominância de estudantes formados nos cursos de medicina e odontologia no primeiro 

conjunto de egressos expressa nos gráficos acima, reflete os anos iniciais de 

implementação da Resolução 37/04-COUN, quando não havia direcionamento ou restrição 

institucional à escolha do curso pelos indígenas.  

 

2.3. Abandono, Trancamento e Cancelamento de matrícula 

Entre os anos de 2005 e 2014, um total de 22 estudantes indígenas abandonaram a 

universidade, 5 efetuaram o trancamento de curso e 11 cancelaram suas matrículas. Destes 

últimos, 4 o fizeram logo após o registro acadêmico, o que possibilitou o reaproveitamento 

das vagas, e  3 reingressaram na UFPR, mediante aprovação em novo concurso vestibular 

indígena.  

A seguir são apresentados dados informativos do perfil dos 39 estudantes que 

abandonaram, cancelaram ou trancaram seus cursos. Nestes dados está incluído um 

estudante que faleceu durante sua trajetória acadêmica na UFPR. 
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Gráfico 11 - Situação quanto ao registro acadêmico dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

Quanto ao perfil de gênero sexual, são predominantemente do sexo masculino, 

contrastando com o perfil de gênero sexual de egressos, onde predominam estudantes do 

sexo feminino. 

 

Gráfico 12 - Perfil de gênero sexual dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

Os gráficos seguintes situam este componente discente no que se refere ao pertencimento 

étnico, etnoterritorial, situação geopolítica e regional: 
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Gráfico 13 - Perfil étnico por situação de registro dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

  

 

Gráfico 14 - Perfil territorial (região) por situação de registro dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Gráfico 15 - Perfil territorial (UF) por situação de registro dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 
 

 

Por fim, o quadro seguinte demonstra a distribuição dos casos de abandono, trancamento e 

cancelamento de matrícula nos cursos da UFPR: 
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Gráfico 16 - Perfil acadêmico (cursos) por situação de registro dos estudantes indígenas ingressos na UFPR entre 2005 e 2014. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

2.4. Considerações 

Passada uma década da política de educação superior para indígenas na UFPR, há que se 

reconhecer a dimensão exitosa em termos da formação de jovens pertencentes a seis 

distintas etnias indígenas que configuram a sociodiversidade brasileira. Em tempos de 

paradoxo entre a afirmação dos direitos indígenas expressos na Constituição Federal de 

1988 e a dificuldade de efetivação destes direitos na vida dos povos indígenas, em sua 

dimensão territorial, ambiental, da saúde pública, a presença e o lugar social ocupado por 

cada um dos egressos indígenas da UFPR se revela fundamental para a abertura de novas 

vias de tradução e de comunicação, que qualifiquem as relações entre a sociedade nacional 

e os povos indígenas no Brasil.  

Foi simbólico e significante o processo de formação dos primeiros estudantes indígenas 

justamente nas comemorações no centenário da instituição, o que demonstra um indicativo 

de uma superação de processos coloniais de desigualdade. São médicos, fisioterapeutas, 

odontólogos, gestores ambientais, agroecólogos, nutricionistas, educadores, advogados que 

poderão colocar em comunicação as perspectivas dos povos indígenas e seus campos de 

atuação profissional, intervindo positivamente na qualificação e proposição de políticas 

públicas e no diálogo pluriétnico e intercultural. Suas trajetórias alinham a universidade com 

o desafio do reconhecimento da diferença e compromisso com a equidade social. 
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Nesse sentido, a plena institucionalização da Lei de Cotas, no que se refere ao componente 

indígena, exigirá um esforço da UFPR no sentido de uma transição segura e com equilíbrio, 

de modo a não comprometer a política de educação para os povos indígenas vigente desde 

a Resolução 37/04 – COUN, a qual tem apresentado resultados positivos. Por isso a 

importância de manutenção das vagas suplementares para indígenas na UFPR. 

 

 

3. Impactos da Política de Inclusão social e racial da UFPR5 

O relatório trata das informações obtidas a partir dos bancos de dados sobre inscritos nos 

concursos vestibulares de 2005 a 2014, sistematizados e disponíveis no Núcleo de 

Concursos da UPFR. Está dividido em três partes. Na primeira são apresentados os 

resultados para o sistema de cotas da UFPR, entre 2005 e 2012, que previa 20% de vagas 

para negros, 20% de vagas para candidatos oriundos de escola pública e 60% de vagas 

universais. Na segunda parte são apresentados os resultados de 2013 e 2014, quando o 

sistema de cotas da UFPR foi sendo gradualmente substituído pela lei federal de cotas 

(12.711/12). Vamos perceber que ao longo de todo o período, de 2005 a 2014, inclusive 

pós-lei 12.711/12 a UFPR não conseguiu cumprir a meta de inclusão social, ficando cerca 

de 10 pontos percentuais abaixo do previsto inicialmente. Para testar a hipótese de que o 

modelo de distribuição de cotas apenas na segunda fase é o principal responsável por essa 

diferença, na terceira parte é feito um ensaio com o modelo considerando a vigência apenas 

da lei 12.711/12 e com preenchimento de todas as vagas de cada uma das cotas e 

subcotas. O objetivo é verificar qual seria o impacto nas médias de notas na primeira fase 

do vestibular se os cálculos para notas de corte levassem em conta as cotas da lei 

12.711/12. 

 

 

3.1. Dados dos vestibulares de 2005 a 2012 

A tabela 01 a seguir mostra certa constância nos percentuais de inscritos e aprovados por 

cotas raciais e sociais da UFPR nos oito anos de existência exclusiva da política de inclusão 

social e racial da universidade.  Como os concursos vestibulares não são eventos discretos, 

mas sim contínuos, pois o que acontece um ano tem impacto nos seguintes, seja em função 

dos resultados, seja em função das informações transmitidas a partir das experiências já 

vividas, consideramos importante não apenas os percentuais de aprovados, mas também o 

de inscritos por cotas. O crescimento da procura pelas cotas (indicado pelos percentuais de 

                                                            
5_______Análises efetuadas pelo Prof. Dr. Emerson Urizzi Cervi 



 23 / 85 

 

inscritos) também é um elemento que permite medir o grau de sucesso de uma política de 

inclusão, não apenas os percentuais de aprovações. 

Percebe-se que no caso dos inscritos, tivemos uma relativa estabilidade, com pequena 

queda entre 2005 e 2012 para a cota racial, com média de 4,5% do total de inscritos no 

período e pouca variação entre os anos. Já as inscrições para cota social apresentaram 

uma queda maior, passando de 30,7% em 2005 para 21,5% em 2012, com média de 23,1% 

de inscritos nesse tipo de cota. Por consequência, o percentual de inscritos pelas vagas 

universais cresceu ao longo do tempo, passando de 64% em 2005 a 74% em 2012, com 

média de 72,4%. Essa primeira informação indica que a despeito da adoção das metas de 

inclusão pela UFPR, a sociedade, representada pelos candidatos, foi "abandonando" 

gradativamente a opção pelas cotas. Existem várias explicações possíveis para isso: 

comunicação/informação insuficiente para o público-alvo ou avaliação dos resultados 

anteriores, gerando a falsa ideia nos potenciais candidatos que de que as maiores chances 

de sucesso no vestibular não estão nas cotas.  

Os percentuais de aprovados mostram algumas diferenças em relação aos dados dos 

inscritos. A queda nos aprovados pela cota racial é contínua ao longo dos oito anos. 

Ele começa com 11,9% de aprovados por cota racial em 2005 e chega a 5,4% em 2012, 

resultando em uma média de 7% no período, o que fica 13 pontos percentuais abaixo dos 

20% estabelecidos pela UFPR como cota racial por vestibular. No sentido contrário, houve 

um crescimento nos percentuais de aprovados pela cota social, passando de 21,7% em 

2005 para 27,4% em 2012. 

A média no período foi de 24,3%, ou seja, 4,3 pontos percentuais acima da cota de 20% 

estabelecida pela UFPR. Isso porque os candidatos aprovados pela cota social ocuparam as 

vagas não preenchidas pelos cotistas raciais, conforme o que determina a política de 

inclusão social e racial da UFPR. Ainda assim, somando os percentuais efetivamente 

ocupados pelas cotas racial e social, temos, na média dos 8 anos de política de inclusão 

31,3%, quando o previsto era de 40%. A conseqüência é que durante todo o período o 

percentual de aprovados pelas vagas universais sempre ficou acima dos 60% previstos pela 

política de inclusão. Durante os oito anos os percentuais variaram em torno da média de 

68,7% de aprovados pelas vagas universais. 
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Ano 
Inscritos Aprovados 

Racial Social Univ. Racial Social Univ. 

2005 5,3 30,7 64,0 11,9 21,7 66,3 

2006 4,0 24,2 71,8 7,1 21,0 71,7 

2007 4,2 23,9 71,8 6,4 20,2 73,4 

2008 4,5 21,4 74,1 6,6 24,9 68,1 

2009 4,3 20,6 75,0 6,2 25,1 68,7 

2010 4,6 21,1 74,4 6,9 25,8 67,2 

2011 4,5 21,5 74,0 5,4 27,4 67,3 

2012 4,5 21,5 74,0 5,4 27,4 67,3 

MÉDIA 4,5 23,1 72,4 
7,0 

(-13,0) 
24,3 

(+4,3) 
68,7 

(+8,7) 

2013* 5,2 19,5 75,3 4,2 29,5 66,3 

2014* 4,7 22,8 72,5 5,8 27,3 66,9 
 

Tabela 01 - Inscritos e aprovados por tipo de cota nos vestibulares da UFPR. 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

Nos vestibulares de 2013 e 2014 a UFPR optou-se por adotar regras de transição, fazendo 

gradualmente a migração das vagas da política própria para o que prevê a lei 12.711/126. 

Os dados dos dois últimos anos na tabela 01 para a coluna "racial" são os percentuais 

agregados das cotas de autodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) com até 1,5 

salário mínimo de renda por indivíduo e acima desse valor. A coluna "social" reúne os 

candidatos que estudaram o ensino secundário em escola pública com 1,5 salário mínimo 

de renda por integrante da família. 

De maneira geral, os percentuais de inscritos por tipo de cotas em 2013 e 2014 ficaram 

próximos da média da política de inclusão da UFPR nos anos anteriores. Os inscritos por 

cota racial caíram de 5,2% para 4,7%, porém, acima da média anterior, de 4,5%. O 

percentual de inscritos na cota social subiu de 19,5% para 22,8%, aproximando-se da média 

de 23,1% dos oito anos anteriores. Enquanto o percentual de inscritos pelas vagas 

universais caiu de 75,3% para 72,5% entre 2013 e 2014, ficando muito próximo da média de 

72,4% anterior. 

Porém, as diferenças notadas nos percentuais de aprovados apontam para mudanças 

significativas, ainda que seja apenas em dois anos. Percebe-se claramente uma queda nos 

percentuais de aprovados por cotas raciais, que passa de 4,2% para 5,8%, ficando abaixo 

da média de 7% do período anterior. Isso porque os percentuais de aprovados por cota 

                                                            
6 A lei define que 25% das vagas de vestibular das instituições federais serão destinadas a estudantes que fizeram o ensino 
secundário em escola pública e que tenham renda familiar de até 1,5 salário mínimo por integrante da família e outros 25% 
para os que fizeram ensino médio em escola pública, mas que tenham renda familiar superior a 1,5 salário mínimo por 
integrante da família. Dentro de cada uma das cotas, no caso da UFPR, 33% devem ser reservadas para candidatos 
autodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) para cada uma delas. Na prática, isso representa 8% de vagas para PPI com 
até 1,5 salário mínimo familiar por pessoa e 8% de vagas para PPI com mais de 1,5 salário mínimo por pessoa; 17% para 
oriundos de escolas públicas no secundário com renda familiar de até 1,5 salário mínimo e 17% para oriundos de escolas 
públicas no secundário com renda familiar acima de 1,5 salário mínimo. Os demais 50% das vagas destinam-se a candidatos 
que não se enquadram ou não optaram por nenhuma das categorias anteriores. 
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social aumentam. Varia de 29,5% a 27,3% nos dois anos, acima da média de 24,3% do 

período de política de inclusão exclusiva da UFPR. Os percentuais de aprovados pelas 

vagas universais ficam em 66% nos dois anos, pouco abaixo da média de 68,7% do período 

anterior. Esses resultados, ainda que iniciais, já apontam para uma tendência esperada com 

a entrada em vigor da lei 12.711/12: a redução da inclusão pelo critério cor da pele, visto 

que as cotas raciais foram transformadas em subcotas das cotas sociais pela lei federal. 

O gráfico 17 a seguir permite identificar ao longo do tempo as linhas de tendência dos 

percentuais de candidatos e aprovados por tipo de cota. Os tons claros indicam os 

percentuais de candidatos, enquanto os escuros são os percentuais de aprovados. Estão 

anotados no gráfico o ponto de 20% das vagas, que deveriam ser preenchidas por cotistas 

raciais e sociais, e os 60% das vagas universais. Como podemos perceber os percentuais 

de aprovação de cotistas raciais sempre ficou abaixo dos 20% previstos na política de 

inclusão social da UFPR. Além disso, os percentuais de candidatos por esse tipo de vaga 

também foi caindo ao longo dos anos, chegando ao final do período com praticamente os 

mesmos percentuais de aprovados. A comparação entre os dois percentuais nos permite 

indicar que os baixos índices de aprovação de cotistas raciais não se devam apenas ao 

sistema de cálculo das notas no vestibular, mas também a falta de 

informação/esclarecimento de potenciais candidatos sobre a existência desse tipo de cota. 

 

o % candidatos por cota racial                o % aprovados por cota racial 
o % candidatos por cota social                o  % aprovados por cota social 
o % candidatos por vagas universais     o % aprovados por vagas universais 

Gráfico 17 – Aprovação em disciplinas (por categoria de concorrência no vestibular). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

Para os cotistas sociais o comportamento das curvas é oposto ao dos cotistas raciais. Em 

primeiro lugar, por conta do aproveitamento de vagas da cota racial, os percentuais de 

aprovados por cota social da UFPR sempre ficou acima dos 20% previstos na resolução. No 

entanto, o percentual de inscritos também apresentou queda, entre 2005 e 2008, para 
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depois se estabilizar. Em consequência disso, os percentuais de aprovados a partir de 2008 

sempre ficaram acima dos percentuais de candidatos. 

Como consequência do não cumprimento dos percentuais da cota racial, houve no período 

uma aprovação superior aos 60% de candidatos às vagas universais. Entre 2005 e 2007 

percebe-se um crescimento nos percentuais de aprovados, chegando a 70% nesse período, 

para a partir de 2008 estabilizar-se em torno de 65%. Assim como na cota social, os 

percentuais de candidatos tenderam a ser superiores aos de aprovados nesse tipo de vaga. 

O problema a ser enfrentado aqui é que a partir de 2015, com a lei 12.711/12 entrando em 

pleno vigor, o percentual de vagas para não cotistas deveria cair para 50%. Se a UFPR não 

tomar medidas para informar os candidatos e alterar o cálculo de aprovação nas fases 

iniciais do vestibular para os cotistas, será muito difícil ficarmos dentro dos percentuais 

previstos na lei, ou seja, continuaremos a ter resultados abaixo do esperado para uma 

política de inclusão social e racial na UFPR. 

A tabela 02 a seguir mostra uma tendência de manutenção dos resultados obtidos 

anteriormente, com a entrada em vigor, ainda que parcialmente, da lei 12.711/12. Percebe-

se que os percentuais de inscrição nas cotas raciais da lei federal representaram menos de 

0,1% em 2013 e pouco mais de 1,5% em 2014. Os maiores percentuais de inscrição para 

cota racial ficaram por conta do sistema da UFPR. No entanto, proporcionalmente, as cotas 

raciais da lei federal aprovaram mais que a cota da UFPR.  As aprovações em 2013 foram 

de 0,6%, ou seja, seis vezes superior ao número de inscritos, e de 1,8% em 2014, o que 

representa quase a mesma proporção de inscritos por essas cotas no ano. Já a cota racial 

da UFPR aprovou 3,59% em 2013, proporcionalmente menos que os 5,08% de inscritos e 

aprovou 3,92% em 2014, um pouco acima dos 3,21% de inscritos naquele ano. É impossível 

fazer qualquer análise mais consistente sobre os efeitos práticos na nova lei, em função do 

pequeno número de vestibulares e, também, das regras de transição. 

As cotas sociais apresentaram uma evolução mais rápida nos dois anos de transição do 

sistema de cotas da UFPR. Enquanto a cota social da lei federal teve 0,72% de inscritos em 

2013, esse percentual subiu para mais de 17,5% em 2014. Os percentuais de aprovados por 

esse sistema também avançou sensivelmente no período. Passamos de 4,96% de 

aprovados por cotas sociais da lei federal em 2013 para 19,6% em 2014. Esses percentuais 

ficam ainda bem abaixo do total de vagas destinadas pela lei federal, quando ela estiver 

totalmente implantada (cerca de 34%), no entanto, mostra que as cotas sociais "reagiram" 

de maneira distinta às "cotas raciais" nos vestibulares da UFPR durante o período de 

transição. Por outro lado, a cota social da UFPR apresentou forte decréscimo nos dois 

últimos anos, passando de 18,33% para 5,56% de inscritos entre 2013 e 2014 e de 24,57% 

para 5,56% de aprovados no mesmo período. 
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Tabela 02 - Percentuais de candidatos aprovados por tipos de cotas federais e da UFPR. 
Fonte:  Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

ano Categoria PPI15 PPI UFPR_RAC SOCIAL15 SOCIAL UFPR_SOC Geral 

2013 
Candidatos 0,04 0,05 5,08 0,27 0,45 18,33 75,78 

Aprovados 0,26 0,36 3,59 1,95 3,01 24,57 66,26 

2014 
Candidatos 0,67 0,88 3,21 3,67 13,59 5,56 72,44 

Aprovados 0,58 1,31 3,92 4,92 14,77 7,61 66,89 

 

Nos dois anos de transição os percentuais de inscritos e aprovados pelas vagas universais 

ficaram praticamente estáveis, entre 75% e 72% das inscrições e em 66% das aprovações. 

Isso significa que mesmo considerando o crescimento das vagas universais a partir da 

implantação da lei federal em sua totalidade, a UFPR continua acima do percentual previsto 

pelo próprio sistema, que é de 60%, e muito acima do que prevê o sistema federal, que é de 

50% das vagas. É bom ressaltar que as políticas de cotas não obrigam o preenchimento 

desses percentuais, mas identificam esses limites como os ideais para o cumprimento de 

uma política de inclusão social e racial nas universidades federais. O descumprimento dos 

percentuais das cotas não configura uma ilegalidade, mas sim uma incapacidade 

institucional de cumprir com o que se espera de uma efetiva inclusão social nas instituições 

públicas de ensino superior. 

O gráfico 18 a seguir representa a dinâmica das mudanças de percentuais de inscritos e 

aprovados em cada uma das sete cotas (duas raciais da lei federal, duas sociais da lei 

federal, a racial da UFPR, a social da UFPR e a universal). Os losangos representam os 

percentuais das cotas da lei federal. Os círculos, as cotas da UFPR e as vagas universais. 

As cores representam as mesmas categorias do gráfico 17 e os tons claros mantém-se para 

os percentuais de inscritos, enquanto os tons escuros indicam os percentuais de aprovados. 

Os losangos com borda vermelha indicam as cotas para candidatos de baixa renda (até 1,5 

salário mínimo por mês por pessoa). As bordas nos losangos cinza representam a cota 

racial para baixa renda e nos losangos verde para cota social. O gráfico também apresenta 

duas divisões, nos limites de 20% e 50%, que indicam os percentuais totais de cotas sociais 

para candidatos de baixa renda e cotas sociais, independente da renda, com 20% cada 

uma, e os 60% restantes para candidatos às vagas universais. 
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Gráfico 18 - Candidatos e aprovados por tipo de cota em 2013 e 2014. 
Fonte:  Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

O gráfico acima mostra uma estabilidade da concorrência e aprovação pelas vagas 

universais um pouco acima dos 60% previstos na lei federal. O mesmo se dá com as cotas 

raciais. Tanto losangos quanto círculos de candidatos e aprovados ficam muito próximos de 

zero nos dois anos, com destaque para a cota racial da UFPR. As maiores diferenças são 

percebidas nas cotas sociais de baixa renda e independente da renda. Se a UFPR tivesse 

adotado 100% das cotas pela lei federal em 2013, teríamos ficado muito próximos dos 34% 

das vagas para essa categoria, somando os de baixa renda com os independentes de 

renda. Só a categoria de cota social da UFPR em 2013 (círculo verde escuro) já ultrapassou 

a linha dos 20% de aprovados. Além disso, o percentual de aprovados ficou acima do 

percentual de candidatos em todas as categorias de cotas sociais. Em 2014 percebe-se 

uma inversão, a cota social federal independente de renda (losango verde escuro) é a 

responsável pelo maior percentual de aprovações, ficando pouco acima do percentual de 

candidatos nessa categoria. Ao mesmo tempo, o percentual de aprovados pela cota social 

da UFPR caiu sensivelmente em 2014, o que indica uma troca ou substituição entre as 

categorias e não uma complementaridade delas. 

Até aqui analisamos os dados obtidos nos resultados dos vestibulares da UFPR entre 2005 

e 2014 para descrever os efeitos da política de inclusão social e racial na universidade. Os 

desempenhos dos concorrentes a cada um dos tipos de cotas nos 10 anos de vigência da 

política de inclusão indicam que o sistema não favoreceu a inclusão racial, pois o percentual 

de cotistas negros aprovados no período ficou em média em 1/3 do total previsto, e foi bem 

sucedida no que diz respeito à inclusão de cotistas sociais, pois, em média, o percentual de 

aprovados por esse tipo de cota ficou acima do previsto pela política de inclusão da UFPR. 
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No próximo tópico apresentaremos um modelo teórico a partir dos resultados do vestibular 

de 2014 para a distribuição dos candidatos pelas cinco cotas previstas na Lei nº 12.711/12. 

Com isso, esperamos ter condições de comparar o resultado atual, a partir do vestibular de 

2014, com um cenário possível de ocupação de vagas pela Lei nº 12.711/12. Também 

descreveremos o desempenho médio dos candidatos e dos aprovados na primeira fase do 

vestibular, considerando as distribuições das cotas pela lei federal. 

 

3.2. Modelo para análise da política de inclusão da UFPR, a partir da Lei 12.711/12 

Para testar os efeitos da implantação do sistema federal de cotas, adotamos os seguintes 

procedimentos: i) consideramos apenas os que optaram por uma das cotas em 2014 como 

candidatos que participariam das cotas no sistema federal; ii) as denominações das cotas 

são: PPI15 (cota para pretos, pardos e indígenas com renda pessoal de até 1,5 salário 

mínimo ao mês), PPI (cota para pretos, pardos e indígenas independente de renda); 

Social15 (cota para estudantes de escola pública com renda pessoal de até 1,5 salário 

mínimo ao mês), Social (cota para estudante de escola pública independente de renda); e 

Universal (todos os demais candidatos). Para distribuir os candidatos cotistas nos grupos de 

renda baixa ou independente de renda foram utilizadas duas variáveis do questionário 

socioeconômico: a que identifica o número de pessoas na família do candidato e a variável 

que aponta a renda mensal da família do candidato. Como os intervalos de renda são 

formados a cada 2 salários mínimos e o número de pessoas termina em 6 ou mais, foram 

usados pontos médios para identificar se determinado candidato poderia ou não se 

enquadrar em baixa renda em função do número de pessoas na família e da renda mensal. 

Formadas as cotas para o modelo, é possível identificar qual seria o desempenho dos 

candidatos em 2014, como demonstrado no gráfico 19 a seguir: 

 

Gráfico 19 - Ocupação de vagas segundo o modelo em 2014. 
Fonte:  Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
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Na imagem acima, os tipos de cotas são representados da mesma forma como aparecem 

no gráfico 18. Considerando o percentual de 33% das cotas sociais para cada grupo de PPI, 

teríamos quase 8%, no gráfico 7,8%, de vagas para PPI15 e PPI. Os números indicam os 

percentuais obtidos em cada um dos grupos. O PPI15, que deveria ter aprovado quase 8% 

dos candidatos, ficou em 1,3%, enquanto o PPI chegou a 4,4%, passando um pouco da 

metade das vagas destinada a esse tipo de cota. Se compararmos com os tons mais claros, 

perceberemos que os percentuais de inscritos no modelo nos dois tipos de cotas para PPI 

ficou um pouco abaixo dos 8% previstos na lei. 

Para as cotas sociais, destinadas a estudantes de escolas públicas independente da cor da 

pele, o comportamento é distinto. Pela lei federal, a UFPR deveria destinar cerca de 17% 

das vagas para o grupo de baixa renda e outros 17% para os estudantes de escola pública 

independente da renda. O percentual dos aprovados por cota social independente da renda 

ficaria um pouco acima da previsão da lei, em 19,1% do total. Já no caso da cota social para 

baixa renda a aprovação ficou em apenas 8,4%, ou seja, pouco mais da metade do limite. 

Os percentuais de inscritos para essas cotas ficaram acima dos aprovados, indicando maior 

procura por esse tipo de concorrência. Enquanto isso, as aprovações por vagas universais 

ficaram bem acima dos 50% previstos pela lei federal, passando de 66% no modelo para 

2014. 

A tabela 03 abaixo detalha as informações do modelo de distribuição de cotas a partir dos 

resultados de 2014. Além os percentuais de candidatos e aprovados, ela indica o número de 

vagas por cotas, considerando os percentuais da lei federal 12.711/12 e o total de 4.838 

vagas (já excluídos os 30% ofertados diretamente pelo Sisu). Percebe-se que existiriam 774 

vagas para PPI+PPI15, totalizando 16% da oferta e 1644 vagas para Social+Social15, 

totalizando 34% da oferta no vestibular. 

A coluna DIFF indica a diferença entre o número de vagas por cota e o total de aprovados 

em 2014 e que foram redistribuídos segundo os critérios da lei 12.711/12. Percebe-se que a 

maior "ociosidade" proporcional fica na cota PPI baixa renda (PPI15), pois das 387 vagas 

ofertadas, 323, representando 6,68% pontos percentuais, não seriam preenchidas. Já a cota 

de PPI independente de renda deixaria 171 vagas não preenchidas, o que representa 3,54 

pontos percentuais do total de 8%. A terceira cota com desempenho baixo é a dos 

estudantes de escola pública com baixa renda. Das 822 vagas destinadas a eles, 415 (8,59 

pontos percentuais) não seriam preenchidas. O primeiro grupo a apresentar um percentual 

de aprovação acima do previsto na lei federal foi o dos estudantes em escola pública 

independente da renda, com aprovação de 19,16%, passando 2,16 pontos percentuais do 

limite de 17%. Porém, as vagas universais foram as que apresentaram maior diferença 

positiva. Foram aprovados 3.224 candidatos para as 2.419 vagas iniciais, o que representa 

um acréscimo de 16,63 pontos percentuais nos 50% iniciais de vagas. 
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TIPO COTA CANDID. APROV. TOTAL COTAS DIFF CONCOR 

PPI15 
541 

(1,11%) 
64 

(1,32%) 
605 

387 
(8,0%) 

-323 
(-6,68 pp.) 

1,8/vag. 

PPI 
1.724 

(3,53%) 
216 

(4,46%) 
1.940 

387 
(8,0%) 

-171 
(-3,54 pp.) 

5,0/vag. 

SOCIAL15 
2.283 

(4,68%) 
407 

(8,41%) 
2.690 

822 
(17,0%) 

-415 
(-8,59 pp.) 

3,2/vag. 

SOCIAL 
8.599 

(17,65%) 
927 

(19,16%) 
9.526 

822 
(17,0%) 

105 
(+2,16 pp.) 

11,5/vag. 

UNIVERSAL 
35.565 

(73,03%) 
3.224 

(66,64%) 
38.789 

2.419 
(50,0%) 

805 
(+16,63 pp.) 

16,0/vag. 

TOTAL 48.712 (100) 4.838 (100) 53.550 
 

Tabela 03 - Distribuição de candidatos e aprovados em 2014 por cotas da lei federal (modelo) 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

A tabela 03 (acima) apresenta outra informação importante: a concorrência por vaga e tipo 

de cota. Ela ajuda a entender a relação entre procura e oferta em cada um dos grupos de 

inscrições no concurso vestibular. Aqui, foram considerados todos os candidatos que 

tiveram nota válida na primeira fase do vestibular 2014, ou seja, não zeraram na primeira 

fase. A última coluna da tabela mostra que as menores concorrências deram-se, no modelo, 

nas cotas de candidatos de baixa renda. A menor foi a concorrência entre as vagas de 

PPI15, com apenas 1,8 candidato por vaga. Em seguida vem a concorrência em PPI, com 5 

candidatos por vaga. Já os candidatos das vagas sociais independente de renda e nas 

vagas universais enfrentaram as maiores concorrências, com 11,5 e 16 candidatos por 

vaga, respectivamente. Essas diferenças nas concorrências entre as cotas apontam para 

duas possíveis explicações: a primeira é que parece existir uma concentração de 

concorrentes por cotas em cursos de baixa procura, o que reduz a concorrência média por 

vaga. Considerando as grandes variações de procura por cursos da universidade, a 

concentração de candidatos não cotistas em cursos de alta procura pode resultar em uma 

concorrência mais acirrada entre esses candidatos, reduzindo as possibilidades de 

aprovação dos candidatos cotistas. O resultado, no limite, seria o inverso da proposta de 

inclusão social e racial na universidade: a divisão da universidade entre cursos menos 

demandados para cotistas e cursos mais demandados para concorrentes às vagas 

universais. A segunda é que essas diferenças podem ser resultado de comunicação 

deficiente com os potenciais candidatos com direito a cotas. Sabe-se que em média para 

cada negro aprovado em cota na UFPR existe outro que concorreu e foi aprovado pelas 

vagas universais - esse percentual cresce quando se trata de pardos. Além disso, relatos de 

candidatos dão conta de informações inverídicas que circulam entre os candidatos ao 

vestibular, tais como a de que os cotistas sentam-se separados dos não cotistas nas salas 

de aula da UFPR. Quanto mais esclarecidos estiverem os candidatos de seus direitos, 
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melhor a distribuição dos concorrentes entre os diferentes tipos de cotas. Portanto, o 

sucesso da política de inclusão social e racial na universidade com o menor impacto 

possível sobre os candidatos que não têm direito à política de cotas passa necessariamente 

por um esforço da universidade em informar os candidatos no momento anterior à inscrição. 

Para dar continuidade às análises sobre os efeitos da mudança no sistema de cotas para o 

programa de inclusão social e racial da UFPR consideramos fundamental pensar os efeitos 

de possíveis mudanças na forma de seleção dos candidatos. Fica claro, ao olharmos os 

resultados dos últimos 10 anos, que a inclusão racial foi a menos bem sucedida e, em boa 

medida isso se deve ao fato de os candidatos cotistas só contarem com o sistema 

diferenciado de aprovação na segunda fase dos processos. O resultado é que menos 

cotistas raciais conseguem ser aprovados na primeira fase e, com isso, os percentuais de 

vagas destinados à inclusão racial não são preenchidos. A justificativa para não permitir que 

as cotas sejam aplicadas já na primeira etapa é que isso faria com que as médias das notas 

dos aprovados caíssem, reduzindo a qualidade do ingressante na UFPR. Para testar essa 

hipótese, organizamos as notas na primeira fase dos candidatos ao vestibular de 2014 nas 

quatro faixas de concorrência, conforme definidas em edital. A faixa 2 reúne cursos com 

menor concorrência, seguindo até a faixa 5, que reúne cursos com maior concorrência. 

Primeiramente comparamos as médias de todos os candidatos e dos aprovados por faixa de 

concorrência em 2014. Em seguida comparamos as médias dos candidatos por tipo de cota, 

a partir do modelo construído com base nos dados de 2014. Por fim, comparamos as 

medianas e as distribuições de notas dos candidatos por tipo de cota. A tabela 4 a seguir 

mostra as médias de 2014. 

FAIXA 
VEST. 2014 

REPROV APROV 

2 28,27 32,64 

3 30,13 40,26 

4 33,45 49,93 

5 35,38 53,25 

Tabela 04 - Médias na 1ª fase para todos os candidatos e para os aprovados. 
Fonte:  Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

Como esperado, as médias das notas crescem conforme aumenta o nível de concorrência. 

Candidatos que concorreram e reprovaram em cursos da faixa 2 apresentaram uma média 

de 28,27 pontos na primeira fase, chegando a 35,38 de média para os cursos da faixa 5. Já 

as médias dos aprovados começam em 32,64 nos cursos de menor concorrência e chegam 

a 53,25 na maior concorrência. O curioso é que a tabela 04 mostra que a média dos 

aprovados em cursos da faixa 2 fica abaixo das médias dos reprovados das faixas 4 e 5, 

além de apresentar uma diferença de mais de 10 pontos para a média dos aprovados na 

faixa 5. 
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A tabela 05 apresenta as médias divididas por tipo de cota, segundo a categorização para o 

modelo proposto a partir dos dados dos candidatos ao vestibular de 2014. Percebe-se um 

padrão de crescimento de médias, tanto dos reprovados, quanto dos aprovados, nas faixas 

de concorrência. Aqui também, as médias dos aprovados de PPI15 e Social15 da faixa 2 

ficam abaixo das médias dos reprovados nas universais para as mesmas faixas. Como não 

houve aprovado de PPI15 na faixa 4, não foi possível identificar a média de desempenho 

para esse grupo. De maneira geral, as médias vão subindo conforme cresce a concorrência 

em todos os tipos de cotas.  

Outro crescimento que também é contínuo é o das médias das cotas de baixa renda, para 

as cotas independentes de renda e, depois, as vagas universais. A única inversão nesse 

caso é entre os aprovados para cursos da faixa 5, onde a média de PPI15 é de 46 pontos na 

primeira fase, acima dos 43,78 dos aprovados na cota social para baixa renda. 

FAIXA 
PPI15 PPI SOCIAL15 SOCIAL UNIVERSAL 

REPROV APROV REPROV APROV REPROV APROV REPROV APROV REPROV APROV 

2 22,33 26,03 24,90 29,50 25,49 28,92 25,92 30,56 29,59 34,11 

3 23,96 31,06 26,54 34,85 25,37 34,78 27,18 37,73 31,79 42,25 

4 26,05 -- 28,17 42,40 27,77 44,63 30,00 46,72 35,18 51,81 

5 26,01 46,00 31,12 47,16 27,76 43,78 31,83 52,21 36,92 55,00 

Tabela 05 - Distribuição das notas médias na 1ª fase por tipo de cotas (modelo). 
Fonte:  Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

Os dados acima indicam grande heterogeneidade no desempenho dos candidatos por 

cotas, pelo menos no que diz respeito às médias. Candidatos de baixa renda têm 

desempenho diferenciado por faixa de concorrência, aproximando-se da forma de 

desempenho dos candidatos das vagas universais. Por exemplo, a diferença entre os 

aprovados nas universais para os cursos da faixa 2 e faixa 5 é de quase 11 pontos. Essa 

diferença para os candidatos do PPI15 é de 10 pontos. Para o PPI é de 18 pontos, para os 

candidatos de cota social de baixa renda é de cerca de 15 pontos e para a cota social 

independente da renda é de 22 pontos, sendo a maior de todas elas. Essas diferenças 

apontam que há consistência na forma como o vestibular da UFPR é organizado para 

selecionar os candidatos mais preparados. As notas vão se tornando mais altas, conforme 

aumenta a concorrência do curso. No entanto, dentro de cada faixa de curso há uma 

sistemática diferença que coloca os candidatos carentes no final da fila. Ao desconsiderar 

essa característica e manter as mesmas as notas de corte da primeira fase para os 

candidatos de todos os tipos de cotas, o sistema gera um viés que reduz a aprovação dos 

cotistas carentes, sejam eles PPI ou sociais. O curioso é que se considerar que há 

crescimento nas médias dos cotistas também para os cursos das faixas superiores, a 

justificativa de que notas de corte para diferentes cotas já na primeira fase não se sustenta, 

pois não há justificativa lógica para isso. 
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A fim de testar o efeito que a política de cotas teria nas notas se fosse adotada já na 

primeira fase do vestibular, a seguir fazemos um ensaio comparando as médias obtidas 

pelos candidatos em 2014 e as médias por faixa, caso a UFPR cumprisse todos os 

percentuais de cotas no vestibular de 2014. Para isso, consideramos as maiores notas 

daqueles que não zeraram na primeira fase por tipo de cota. Os resultados agregados não 

devem ser lidos como representativos da distribuição perfeita das cotas, pois eles foram 

produzidos a partir das faixas de concorrência, enquanto as cotas são preenchidas por 

cursos. Porém, nos permitem ter uma ideia geral de como seriam as médias das notas e as 

distribuições dos desempenhos por tipo de cota e faixa de concorrência. 

A tabela 06 compara as notas médias na 1ª fase do vestibular 2014 com as médias obtidas 

no modelo teórico, caso os percentuais das cotas fossem preenchidos (nesse caso, apenas 

a cota PPI15 não foi preenchida na Faixa 2, pois não tivemos número suficiente de 

candidatos a esses cursos com desempenho válido na primeira fase do concurso). As 

últimas duas colunas mostram as diferenças das médias obtidas pelos reprovados e pelos 

aprovados nos dois sistemas. Em todas as faixas de concorrência haveria uma queda na 

nota média da primeira fase se a UFPR preenchesse todas as cotas. O curioso é que não 

há um crescimento da média dos reprovados, pois as mesmas variam negativamente em 

todas as quatro faixas de concorrência. Isso indica que a aprovação de cotistas com 

menores médias não elevaria as médias das notas dos não cotistas que perderiam suas 

vagas. Isso é possível por estarmos analisando dados agregados (média) e não 

desempenho individual, além do que, se a variação de notas em uma das cotas não for a 

mesma que as demais, a exclusão de candidatos desse grupo - dentre os com menores 

notas - não implicaria necessariamente na diminuição das médias, mas, ao contrário, teria o 

efeito de aumentar as médias de notas dos aprovados, diferenças nos desempenhos, não 

apenas pelas médias, mas também pelas variações de notas, os gráficos boxplot a seguir 

mostram os desempenhos dos candidatos na 1ª fase de 2014 por tipo de cota e faixa de 

concorrência. 

 

FAIXA 
VEST. 2014 MÉDIA MODELO DIFFERENÇA 

REPROV APROV REPROV APROV REPROV APROV 

2 28,27 32,64 25,65 29,82 -2,62 -2,82 

3 30,13 40,26 26,97 36,13 -3,16 -4,13 

4 33,45 49,93 29,43 37,11 -4,02 -12,82 

5 35,38 53,25 30,73 48,83 -4,65 -4,42 

Tabela 06 - Comparação de médias do vestibular 2014 do modelo por faixa de concorrência 
Fonte:  Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

Cada gráfico apresenta, também, a nota mediana (que indica o valor que divide o total de 

candidatos em duas partes iguais, ou seja, o valor até o qual 50% dos candidatos 
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chegaram). Também é marcada a faixa de 20 pontos, considerada baixa para um candidato 

ao vestibular da universidade. Cada gráfico é composto por box que representam o conjunto 

de notas obtidas pelos candidatos de cada tipo de cota. A caixa inclui metade das notas. 

Outros 25% distribuem-se na linha abaixo do box e os 25% ficam no espaço marcado pela 

linha acima do box. A linha que corta o box aproximadamente ao meio indica o ponto da 

mediana de cada cota, ou seja, ela divide as notas dos candidatos em duas partes iguais. 

Por exemplo, no primeiro box do gráfico 20 estão representadas as notas de todos os 

candidatos inscritos na cota racial para baixa renda (PPI15). O ponto extremo inferior mostra 

a menor nota obtida na primeira fase por concorrentes desse grupo, em torno de 10 pontos, 

enquanto a maior nota obtida ficou em torno de 35 pontos. Além disso, se olharmos os 

limites do box veremos que 50% dos candidatos desse grupo tiraram notas que variaram de 

19 a 25 pontos. E a mediana desse grupo ficou em torno de 22 pontos. As mesmas 

informações estão presentes em todos os demais box. O gráfico 20 mostra as distribuição 

de notas de todos os candidatos com resultado válido na 1ª fase em 2014. O gráfico 21 

mostra apenas o desempenho dos candidatos aprovados em 2014. E o gráfico 22 indica o 

desempenho dos candidatos aprovados segundo o modelo teórico se as cotas tivessem sido 

preenchidas. 

Percebe-se no gráfico 20 uma distribuição relativamente homogênea dos desempenhos. Em 

todos os grupos são encontrados candidatos com notas abaixo de 20 pontos e em todas as 

cotas as medianas das cotas raciais ficam abaixo das cotas sociais, que por sua vez perdem 

para as vagas universais. Uma informação importante nesse primeiro gráfico é a diferença 

nas variabilidades de cada cota. As extremidades superior e inferior do box vão se 

distanciando conforme passamos das cotas raciais para as vagas universais. Isso significa 

que as notas de candidatos de vagas universais variam mais, de notas mais baixas a mais 

altas, notadamente nas vagas universais da faixa 5. 
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Gráfico 20 – Desempenho dos candidatos no Vestibular para ingresso em 2014 nos cursos de graduação da UFPR. 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

No gráfico 21 estão os desempenhos dos aprovados por tipo de cota e faixa de concorrência 

em 2014. Como apontado na tabela 05, não tivemos aprovados de PPI15 na faixa 4, por 

esse motivo essa faixa apresenta apenas 4 box. As distribuições das notas aproximaram-se 

do que foi percebido no total de candidatos, com os cotistas de baixa renda apresentando 

notas menores. Entre os aprovados, os candidatos de vagas universais mantiveram as 

maiores heterogeneidades, variando de notas mais altas até as mais baixas. Outro detalhe 

importante é que aprovados de todas as cotas em cursos da faixa 2 tiveram notas abaixo 

dos 20 pontos na primeira fase do vestibular. 

 

Gráfico 21 - Aprovados no Vestibular para ingresso em 2014 nos cursos de graduação da UFPR. 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
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O gráfico 22 indica os desempenhos dos candidatos no modelo, com as cotas sendo 

preenchidas. Ficam evidentes as diferenças. Em primeiro lugar, os grupos distanciam-se 

mais, pois estaríamos aprovando candidatos com notas mais baixas nas faixas de menor 

concorrência. Porém, as distâncias entre as faixas não se reproduzem completamente 

dentro de cada faixa. Em todas elas fica clara uma divisão em três grupos: notas mais 

baixas de cotistas raciais de baixa renda,um grupo intermediária reunindo cotista racial 

independente da renda e cotista social de baixa renda e um terceiro grupo com cotista social 

independente de renda e vagas universais. O interessante é o crescimento nos limites mais 

baixos das notas dos aprovados em todas as cotas, ficando apenas os aprovados por cota 

racial para carentes abaixo de 20 pontos nas faixas 1 e 2. Todos os demais ficam acima 

dessa faixa. 

 

Gráfico 22 - Aprovados em 2014. 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Gráfico 23 - Aprovados 100% cotas 2014. 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
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Como é possível incluir mais cotistas com médias baixas e os limites das distribuições 

serem reduzidos? Simples: no sistema vigente, como os cotistas não conseguem passar 

para a segunda fase, concorrentes nas vagas universais com notas mais baixas acabam 

ocupando as vagas ociosas que tinham sido inicialmente destinadas as cotistas. Prova disso 

é que as medianas subiram. Quando consideramos todos os candidatos, a mediana é de 31 

pontos, o que significa que metade dos candidatos fez até essa pontuação na primeira fase 

do concurso. No gráfico 22, considerando apenas os aprovados, a mediana sobe para 38 

pontos. Já no gráfico do modelo (23), a mediana sobe para 42 pontos, ou seja, acima do 

que obtivemos no último vestibular. Isso porque apesar de inserirmos candidatos cotistas 

com baixas notas, não excluímos os não cotistas com notas altas, mas sim aqueles que 

tiveram notas mais baixas e foram "beneficiados" pela sobra de vagas destinadas 

inicialmente para as cotas. 

 

3.3. Análise do Desempenho dos candidatos no Processo Seletivo para acesso aos 
cursos de graduação da  UFPR7 

 

Para o desenvolvimento dos estudos utilizou-se os dados de desempenho dos candidatos 

no Processo Seletivo para ingresso nos cursos da UFPR entre 2013 e 2015.   

No anexo III estão disponíveis as tabelas contendo todos os dados utilizados na produção 

dos gráficos apresentados nesta discussão. Nesta seção deste relatório também estão 

também disponíveis os gráficos para cada uma das planilhas apresentadas.  

O referencial do estudo fundamenta-se no quantitativo de acertos de questões na 1ª fase do 

Processo Seletivo como métrica para observar o grau de desempenho dos candidatos.  

A metodologia estabelecida previu a determinação do Padrão Médio de Desempenho (PMD) 

obtido a partir da identificação do resultado da média aritmética simples da quantidade de 

acertos de questões por curso.  A seguir procurou-se identificar, por curso, a quantidade de 

acertos (desempenho) igual ou superior ao do PMD, que denominamos Índice de 

Desempenho Positivo (IDP). Não é objeto deste estudo a análise do quantitativo de acertos 

(desempenho) abaixo do padrão médio de desempenho. 

Para facilitar a visualização dos gráficos optou-se por estabelecer dois momentos de 

comparação: o primeiro envolvendo a comparação do desempenho positivo da concorrência 

geral com as cotas da UFPR e num segundo momento a comparação do desempenho 

positivo com as cotas da Lei 12.711. 

                                                            
7 ______análise realizada pelo Prof. Dr. Mauro José Belli 
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Gráfico 24 - Desempenho dos candidatos no processo seletivo 2012/2013 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

O gráfico 24 permite verificar que os candidatos de concorrência geral (linha azul) se 

distribui de maneira quase uniforme na faixa entre 40% e 60%, com predominância num 

espaço próximo aos 50% de aproveitamento. 

Quando se observa a distribuição de ocorrências de cota racial (linha laranja), fica 

evidenciada tendência de concentração de ocorrência na faixa dos 20%, com três 

ocorrências de 100%. O reduzido quantitativo de candidatos – se comparado à amostra da 

Concorrência Geral – determina alguns pontos extremados, tanto no superior (100%) quanto 

no inferior (0%), com a ocorrência bem maior no inferior. O importante é observar que o 

desempenho de candidatos de Cotas Raciais é significativamente abaixo dos candidatos da 

Concorrência Geral (tendência de concentração de ocorrências na faixa do 20%). É 

igualmente importante observar que a ocorrência de 0% (verificado em diversos cursos) 

significa que todos os alunos desses cursos tiveram desempenho abaixo do desepenho 

médio do curso. Devemos considerar que estamos observando ocorrência com populações 

de tamanhos bem distintos e qualquer evento na população menor aponta destaque no 

gráfico (isso é válido tanto para as ocorrências na faixa de 0% como também na faixa 

100%). 

A terceira amostra (Cota Social – linha cinza) apresenta comportamento cuja concentração 

de ocorrência está na faixa entre 20% e 40%, de  maneira bem distribuida nesta faixa. 

Percebe-se claramente que esses candidatos possuem desempenho inferior ao dos 

candidatos de Concorrência Geral, mas seu desempenho é superior ao dos candidatos de 

Cota Racial. 

Em relação ao Processo Seletivo 2013/2014, o cenário permaneceu praticamente 

inalterado. O gráfico 25 (abaixo) demonstra que os candidatos de Concorrência Geral 

permanecem na faixa dos 50% de rendimentos positivo, ou seja, aproximadamente a 
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metade destes candidatos alcançaram desempenho igual ou superior à média do 

rendimento de todos os candidatos dos cursos. 

Quanto aos concorrentes por vagas raciais, percebe-se um pequena melhora do rendimento 

se comparado aos concorrentes de cotas sociais. 

 

Gráfico 25 - Desempenho dos candidatos no processo seletivo 2013/2014 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

Para o ingresso em 2015 não foram ofertadas vagas por meio de cotas sociais e raciais, 

inviabilizando-se a análise. 

Quanto a utilização das cotas da Lei 12.711, é possível realizar as observações a seguir. 

Em 2013, a quantidade de vagas ofertadas por intermédio das cotas da Lei foi pequena e a 

análise foi prejudicada. 

Em 2014, observa-se o gráfico 25 (a seguir), que demonstra cenário muito semelhante ao 

observado em realação às cotas do Plano de Metas da UFPR, ou seja, há uma 

concentração de resultados positivos de desempenho abaixo da linha da concorrência 

Geral.  
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Gráfico 26 - Desempenho dos candidatos no processo seletivo 2013/2014 (Lei 12.711). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

Em 2015, o resultado está representado pelo gráfico 27, abaixo: 

 

Gráfico 27 - Desempenho dos candidatos no processo seletivo 2014/2015 (Lei 12.711). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

A análise do gráfico nos permite concluir que há uma tendência em se estabelecer uma 

linha bem definida que representa o desempenho dos candidatos concorrentes às vagas da 

modalidade concorrência geral (linha azul clara na faixa dos 50%) e as outras linhas se 

confundem, mas com tendência em se estabelecerem na faixa abaixo do 30% de 

rendimento. 

O tamanho da amostra envolvendo as categorias de concorrência da lei é pequeno e isso 

dificulta a identificação de padrões bem definidos entre cada uma das cotas (racial e social, 

com renda baixa renda e identependente de renda). 
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O gráfico a seguir objetiva evidenciar de maneira mais clara o que foi afirmado acima. 

Promovemos a junção dos dados de todas as cotas da lei por meio de média aritmética 

simples e comparamos com as ocorrências da concorrência geral.  

 

Gráfico 28 - Comparativo de desempenho entre candidatos no processo seletivo 2014/2015. 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

No gráfico 28 mais evidente a distância existente entre as curvas de desempenho de 

candidatos às vagas de concorrência Geral (linha azul) e às vagas de cotas da Lei (raciais e 

sociais – linha laranja). 

É importante destacar que a análise apresentada aqui procurou identificar o cenário global 

do PS-UFPR.  Isso permitiu visualizar o desempenho dos candidatos de maneira geral, 

justamente por isso a tendência para um ponto de convergência (no caso da concorrência 

geral para 50% e no caso das cotas da Lei  para 30%). Para análise mais apurada dos 

dados sugere-se a relização de análises individualizadas por curso, envolvendo base 

histórica de dados mais ampla, permitindo analise da evolução do desenvolvimento dos 

candidatos ao longo do tempo observado para cada um dos cursos. 

  

3.4. Síntese das análises dos dados do vestibular 

Em resumo, a análise dos resultados da política de inclusão social e racial da UFPR nos 

permite algumas afirmações: 

 nesses 10 anos houve avanços significativos na inclusão social em relação aos 

candidatos oriundos de escolas públicas, porém, o mesmo não ocorreu com a proposta 

de inclusão racial; 

 com a entrada em vigor da lei federal há uma tendência de reduzir ainda mais os efeitos 

da política de inclusão racial na UFPR, pois o que antes era cota racial, passa agora a 

ser subcota da cota social; 
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 a principal causa para o insucesso da inclusão racial nos vestibulares da UFPR é a 

inexistência de um mecanismo efetivo de respeito às cotas desde o início do processo, 

visto que as cotas só valem a partir da segunda fase do concurso; 

 a justificativa de que haveria uma queda na qualidade dos ingressantes caso as cotas 

fossem adotadas desde a primeira fase é questionável e os resultados do modelo 

apresentado aqui provam isso. Em primeiro lugar porque no lugar de cotistas com baixo 

desempenho são aprovados não cotistas com baixo desempenho. Se adotadas desde a 

primeira fase, os cotistas aprovados substituiriam os não cotistas com baixo 

desempenho, aumentando os valores médios do desempenho dos candidatos aprovados 

pelas vagas universais; 

 a redução do percentual de cotistas raciais, que passa dos 20% da UFPR para 16% da 

lei federal é outro fator que ajuda a manter a qualidade dos ingressantes ao mesmo 

tempo em que se efetiva a política de inclusão racial, pois, ainda que os desempenhos 

fossem inferiores (e não são), os percentuais máximos ficarão abaixo do que foi 

estabelecido pelo sistema de cotas da UFPR em 2005; 

 do ponto de vista da efetividade da política de inclusão racial, é melhor reduzir o 

percentual de vagas e garantir que elas tenham condições reais de serem preenchidas 

do que manter os percentuais mais altos, porém, impraticáveis - como demonstra a 

experiência dos 10 primeiros anos de política de inclusão racial na UFPR. 

 

4. Sobre o desempenho e a permanência dos cotistas8 

4.1. Série histórica de matrículas durante o período de vigência da política de inclusão 

social e racial 

A análise da permanência e desempenho dos alunos no período de vigência do programa 

de inclusão social e racial da UFPR se fará considerando como unidade de análise o 

número de matrículas realizadas por aluno pelos alunos que ingressaram por cota social, 

racial ou pelas vagas gerais. Portanto, a unidade aqui não é o aluno, mas sim a matrícula na 

disciplina. 

Na primeira parte do relatório são feitas as descrições de frequências de matrículas por ano, 

por turno de estudo e por tipo de graduação, segundo critérios do MEC. 

A tabela a seguir mostra os números de matrículas por ano e tipo de entrada. Além dos  

                                                            
8 _______Análises efetuadas pelo Prof. Dr. Emerson UrizziCervi, a partir dos dados de avaliação sistematizados por Valmir 

França na COPAIE/ PROGRAD 
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números absolutos (N) a tabela mostra o percentual de crescimento por ano (Cres%) e a 

diferença proporcional por tipo de entrada em relação ao crescimento total da UFPR 

(Dif.pro). Isso porque a UFPR apresentou crescimento no número de matrículas entre 2005 

e 2013, porém, esse crescimento não foi constante. Em 2009, por exemplo, houve um "pico" 

de 11,69% a mais de matrículas em relação a 2008. Essa diferença explica-se pelo impacto 

do REUNI na universidade. A última linha da tabela mostra as médias de matrículas e do 

crescimento anual por tipo de entrada. Elas são importantes para mostrar as diferenças 

proporcionais que existem entre os alunos oriundos de vagas gerais e de cotas. Em média, 

alunos de vagas gerais fizeram 187,7 mil matrículas por ano no período, passando de 187,6 

mil em 2005 até 193 mil em 2013, brutos.  

Quando se leva em consideração o crescimento no número de matrículas da universidade 

como um todo, os alunos de vagas gerais apresentaram uma diferença anual média de -

3,25 pontos percentuais. A média negativa significa que o número de matrículas de alunos 

de vagas gerais cresceu menos que o crescimento da universidade. Esse é um resultado 

esperado dado que se está analisando o período de implantação das cotas sociais e raciais. 

 

ANO 
GERAL RACIAL SOCIAL Total 

N Cres.% Dif.pro N Cres.% Dif.pro N Cres.% Dif.pro N Cres.% 

2005 186.669 
  

4.066 
  

6.085 
  

196.820 
 

2006 187.028 0,19 -4,34 6.442 58,44 53,90 12.272 101,68 97,14 205.742 104,53 

2007 182.853 -2,23 -4,27 8.458 31,29 29,25 18.628 51,79 49,75 209.939 102,04 

2008 174.193 -4,74 -5,44 10.044 18,75 18,05 27.183 45,93 45,22 211.420 100,71 

2009 185.754 6,64 -5,06 12.393 23,39 11,69 37.995 39,77 28,08 236.142 111,69 

2010 191.773 3,24 -3,21 13.436 8,42 1,96 46.168 21,51 15,06 251.377 106,45 

2011 195.369 1,88 -1,08 12.983 -3,37 -6,33 50.462 9,30 6,34 258.814 102,96 

2012 193.301 -1,06 -1,15 12.306 -5,21 -5,30 53.431 5,88 5,80 259.038 100,09 

2013 193.072 -0,12 -1,45 11.865 -3,58 -4,91 57.544 7,70 6,37 262.481 101,33 

MÉDIA 187.779 (-3,25) 10.221 (+12,29) 34.418 (+31,72) 232.419 (+3,72) 

Tabela 07 - Número de matrículas entre 2005 e 2013. 
Fonte:  Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

Já as matrículas de cotistas raciais apresentou crescimento significativo no período, o que é 

esperado, pois a cada ano, com a entrada de novos cotistas tende a aumentar o número 

geral de matriculados. Enquanto o total de matrículas da UFPR cresceu 3,72% em média ao 

ano, o número de matrículas de cotistas cresceu 12,29% em média ao ano no período, ou 

seja, quase três vezes maior que o crescimento total. O importante aqui é verificar se a 

intensidade desse crescimento é constante ou não. Olhando as diferenças proporcionais a 

resposta é não. Em 2006 há um crescimento líquido de 53,9% de matrículas de cotistas em 

relação ao primeiro ano de validade da política de inclusão. Isso significa que para cada 

duas matrículas de cotistas no ano anterior houve uma a mais em 2006, abaixo da 

expectativa, considerando-se tratar do segundo ano de vigência das cotas, portanto, com 
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condições para dobrar o número de matrículas do ano anterior. Além disso, a diferença 

proporcional foi caindo gradativamente entre 2006 e 2010, quando deixou de ser positiva e 

passou a oscilar em percentuais negativos. Entre 2011 e 2013 o número de matrículas de 

cotistas raciais oscilou em torno de -5% em relação ao número do ano anterior. Em termos 

absolutos, em 2009, após cinco anos de vigência da política de inclusão, quando deveria 

começar a se estabilizar o número de matrículas anuais, temos 12,3 mil matrículas de 

cotistas raciais. Em 2010 esse número sobe para 13,4 mil e a partir de então começa a 

apresentar quedas, chegando a 2013 em 11,8 mil matrículas de cotistas raciais. 

O segundo grupo de cotistas, o social, formado por alunos oriundos de escolas públicas, 

apresenta um comportamento distinto do anterior. Ele tem ganhos reais no número de 

matrículas ao longo de todo o período. Esses ganhos são mais intensos e não apresentam 

oscilação negativa em nenhum dos anos. Em 2005 foram 6 mil matrículas de cotistas sociais 

para no ano seguinte saltar a 12,2 mil matrículas, um crescimento proporcional de 97,1% 

considerando o aumento no número total de matrículas da universidade. Nesse caso, 

considerando os dois primeiros anos de vigência da política de inclusão, percebe-se que o 

segundo ano quase dobra o número de matrículas do primeiro, como seria esperado. O 

crescimento é constante nos anos seguintes, embora também vá perdendo força. Em 2009, 

quando o número de matrículas deveria se estabilizar, há crescimento de 28%. Nos anos 

seguintes, quedas, para oscilar em torno de +6% ao ano entre 2011 e 2013. Com isso, a 

média de crescimento anual no número de matrículas de cotistas sociais fica em 31,7%, o 

que representa uma diferença de quase dez vezes a mais do crescimento total no número 

de matrículas da UFPR no período. 

Os gráficos a seguir ilustram as diferenças proporcionais ao longo do tempo. O primeiro 

gráfico mostra os números absolutos de matrículas/ano e por tipo de vaga. As linhas 

horizontais mostram as médias de matrículas por tipo de vaga entre 2005 e 2013. O 

segundo mostra as diferenças proporcionais entre um ano e o anterior por tipo de vaga. 
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Gráfico 29 – Quantitativo de matrículas (por ano). 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

O gráfico dos números absolutos deixa claro que no caso das vagas gerais, no primeiro 

momento houve uma tendência de queda, para em seguida haver recuperação no total de 

matriculados por ano. Movimento inverso foi o das cotas raciais. Começou com número 

abaixo da média para o grupo, a partir de 2009 apresenta crescimento que permite 

ultrapassar a média do período, mas em 2012 volta a cair, com tendência de voltar ao centro 

da média em 2013. Além disso, as oscilações da cota racial são as menores no período. 

Diferente dos dois grupos anteriores é o da cota social. Esse grupo apresenta crescimento 

constante no número de matrículas entre 2005 e 2013, com oscilações que indicam um 

valor bem abaixo da média no início do período para ficar bem acima dela no final. Ou seja, 

foi o número de matrículas de cotistas sociais que cresceu de fato nesse período. 

O segundo gráfico permite comparar a dinâmica do crescimento do número de matrículas 

por tipo de cota e por ano. Nele são usados os percentuais de crescimento líquido, já 

descontado o crescimento total da universidade. As cotas sociais são as que apresentam os 

maiores ganhos no período. Começam com quase 100% de diferença em relação ao ano 

anterior, os ganhos vão diminuindo ao longo do tempo, para se estabilizar acima de zero 

nos últimos três anos do período. Matrículas de vagas gerais são negativas durante todo o 

período, porém, entre 2006 e 2010 as diferenças são maiores. A partir de 2011 elas se 

aproximam de zero. Já as matrículas de cotas raciais apresentam uma tendência temporal 

parecida com as cotas sociais, porém, com resultados negativos após 2010. Os percentuais 

de crescimento começam acima de 50% e vão caindo até se aproximarem de zero em 2010. 

Entre 2011 e 2013 os crescimentos são negativos. 
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Até aqui os dados sobre permanência, medidos a partir do número de matrículas por tipo de 

cota geral, mostraram que a política de inclusão mostrou-se muito mais positiva para a cota 

social que a racial. Embora tenha aumentado proporcionalmente o número de matrículas de 

cotistas raciais no final do período, o ganho ficou bem abaixo do crescimento das matrículas 

de cotistas sociais. Além disso, percebe-se um crescimento proporcional das matrículas de 

vagas gerais ao final do período, o que demanda uma análise pormenorizada, pois é 

possível considerar a hipótese de que nos últimos anos os alunos de vagas gerais têm 

conseguido uma permanência maior na universidade do que os de cotas raciais. 

Para detalhar o tipo de crescimento de matrículas por tipo de cota, a seguir o relatório 

apresenta as diferenças nos números por ano, por período (integral, matutino, noturno e 

vespertino) e por tipo de graduação segundo critério do MEC (bacharelado, licenciatura e 

tecnológico). A primeira análise é por período de estudos. A tabela com os números e 

percentuais encontra-se no anexo I do relatório. Para facilitar a leitura, apresentaremos 

apenas os gráficos aqui. De qualquer maneira, a tabela mostra que para as vagas gerais, o 

número de matrículas por período apresentou uma variação média entre 2006 e 2013 de -

0,47%. A única diferença positiva para as vagas gerais foi de matrículas no período noturno, 

com +5,06%. Vale notar que os três tipos de entradas tiveram crescimento no número de 

matrículas no período noturno, já descontando o crescimento total da oferta de disciplinas 

da universidade nesse período. O matutino é o período em que as vagas gerais apresenta a 

maior variação negativa, ficando em -2,63% de média. 

Já as matrículas de cotas raciais apresentaram um crescimento médio de 16%. O período 

com maior crescimento foi o noturno com média de +3,63%, seguido do integral, com 

+1,19%. Já os períodos matutino e vespertino apresentaram médias de variações negativas 

entre anos no período, com -7% e -9,4% respectivamente. Os cotistas sociais apresentaram 

as melhores diferenças médias no período, com +35,4% no total. O único crescimento 

médio negativo foi para o período matutino, com -5,24% de diferença entre anos de média. 

Para o integral a diferença média foi de +1,2%, no vespertino foi de +9,26 e no noturno o 

crescimento médio entre dois anos ficou em 23,1%, o melhor desempenho. 

Os gráficos de linha a seguir permitem comparar as diferenças proporcionais entre os tipos 

de vaga e período de estudos dentro do ano e ao longo do tempo. Quanto mais próximos os 

pontos entre si, menor foi a diferença relativa entre os tipos de vaga no período e ano. 

Pontos acima de zero indicam variação positiva para o ano e período. Abaixo, variação 

negativa. Os gráficos foram mantidos na mesma escala, variando de +40 a -30, para permitir 

comparações diretas. As matrículas para o período integral foram as que apresentaram 

maior estabilidade no período (ficaram em torno de zero), indicando pouca variação entre 

dois anos. No integral as cotas sociais e raciais tenderam a apresentar variação superior às 

vagas gerais. Isso significa que houve pequena variação de número de matriculados em 
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cursos de período integral na universidade e que a maior diferença relativa foi de 

matriculados por cota social em 2005. A partir de então os percentuais passaram a ficar 

muito próximos entre si. 

O período matutino apresenta uma tendência de crescimento negativo na maioria dos anos 

para os três tipos de entrada. Exceto para as vagas gerais em 2006 e para as cotas raciais 

em 2007, nos anos seguintes as variações são sempre negativas. Isso porque a 

universidade tendeu a ofertar mais disciplinas em outros períodos. Dentro do matutino, os 

cotistas raciais tendem a apresentar as variações mais negativas. 

 

  
  

  

Gráfico 30 – Diferença matrículas em disciplinas nos diferentes turnos (2005 a 2013).  
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

O período noturno é o que apresenta as maiores diferenças positivas, o que é resultado do 

crescimento total no número de matrículas nesse período - em especial como efeito do 

PROUNI - na universidade. Olhando para os desempenhos por tipo de entrada, percebe-se 
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claramente que as cotas sociais foram as que apresentaram maior crescimento no período 

noturno no período, sendo a única a ficar com diferenças acima de zero em todos os anos. 

As cotas raciais e vagas gerais apresentaram diferenças negativas entre 2006 e 2008, 

cresceram nos dois anos seguintes e voltaram a cair, aproximando-se de zero, entre 2011 e 

2013. Isso indica uma estabilização do número de matrículas no período noturno a partir de 

2011, embora a diferença anual da cota social permaneça acima de 10% nesses anos. 

No vespertino as matrículas de cotas sociais repetem o bom desempenho notado 

anteriormente, mantendo-se com diferenças positivas entre dois anos (acima de zero) entre 

2006 e 2013. Os cotistas raciais apresentam diferenças no número de matrículas positivas 

em 2006 e 2008. Nos demais anos as diferenças são negativas, ficando bem abaixo das 

vagas gerais. Já as matrículas de alunos de vagas gerais apresentam diferenças acima de 

zero apenas em 2007 e 2008. Nos demais anos as variações são negativas, embora 

próximas de zero. 

A permanência dos alunos também pode ser medida pelas diferenças de matrículas por tipo 

de graduação, que segundo o MEC podem ser agrupados em Bacharelado, Licenciatura ou 

Tecnológicos. A tabela do anexo II mostra todas as frequências por ano, tipo de entrada e 

graduação. Os cursos tecnológicos foram os que apresentaram os maiores crescimentos no 

período, destacando-se dos demais tipos de graduação para os três tipos de entrada. O 

importante aqui é verificar o desempenho de cada tipo de aluno. Nas vagas gerais, o único 

crescimento médio positivo foi o de graduação tecnológica, com diferença percentual entre 

dois anos de +32%. Houve diferença negativa de -0,52% para os cursos de bacharelado e 

de -2,11% de média para as licenciaturas. 

No caso dos cotistas raciais, a maior diferença média ficou, também, nos cursos 

tecnológicos, com média de +20,4% entre dois anos. Note que embora tenha havido um 

crescimento, foi menor que o percentual das vagas gerais. Em segundo lugar para os 

cotistas raciais vem os bacharelados, com diferença média positiva entre dois anos de 

+0,59, muito próxima de zero. Para as licenciaturas, as matrículas de cotistas raciais 

apresentaram uma diferença média entre dois anos negativa, em -4,5% no período. 

As matrículas de cotistas sociais foram as que apresentaram as maiores diferenças, 

marcadamente nos cursos tecnológicos, com média de diferença entre dois anos no período 

de 165,8%, o que significa que a cada ano os cotistas sociais mais do que dobraram o 

número de matrículas em cursos tecnológicos na UFPR em relação ao ano anterior. Isso 

indica uma concentração de cotistas sociais nesse tipo de graduação. As diferenças 

percentuais em bacharelados ficaram próxima a zero, em -0,45%, e nas licenciaturas a 

queda foi maior, com média de -22,5% entre dois anos. Em resumo, os cursos tecnológicos 

apresentaram os maiores crescimentos em números de matrículas no período - dado que 
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em sua maioria são cursos novos. Comparativamente, o tipo de cota que mais cresceu nos 

cursos tecnológicos foi a cota social, seguida das vagas gerais e depois das cotas raciais. 

Os gráficos de linha de tendência temporal a seguir permitem comparar as diferenças de 

número de matrículas por tipo de entrada e tipo de graduação. Infelizmente, dada a grande 

diferença no crescimento dos cursos tecnológicos não foi possível manter a mesma 

proporção em todos os gráficos. Então, para bacharelado e licenciatura as variações são de 

-30% a +30% e nos cursos tecnológicos a variação vai de -50% a +400%, dado que em 

2009 as matrículas de alunos de cotas sociais apresentaram uma variação positiva de 

+354,2%. 

   

Gráfico 31 – Matrícula em disciplinas em cursos de graduação (por modalidade de diplomação).  
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

Percebe-se a partir das imagens que no caso do bacharelado as variações dos três tipos de 

entradas ficaram mais próximas de zero, com alguns pontos acima e outros abaixo. Já no 

caso de licenciaturas, as diferenças percentuais de matrículas tenderam a ser negativas na 

maioria dos anos do período para os três tipos de entradas. Nos cursos tecnológicos a 

tendência foi de diferenças positivas, principalmente para cotistas sociais. Em seguida estão 

os alunos que ingressaram por vagas gerais e os poucos pontos negativos dos cursos 

tecnológicos ficam para as diferenças de matrículas dos cotistas raciais. Em resumo, o 

crescimento no número de matrículas de cotistas sociais deu-se principalmente nos cursos 

tecnológicos. Os cotistas raciais tiveram crescimento positivo principalmente em 

bacharelados, embora em proporção bem menor que a dos cotistas sociais. 

As descrições de matrículas no período compreendido pela política de inclusão social e 

racial da UFPR mostram que houve inclusão tanto racial, quanto social. Porém, os 

resultados para os cotistas de escolas públicas foram mais positivos que os para cotistas 

raciais. Além disso, percebe-se também uma concentração de matrículas de cotistas sociais 
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em cursos tecnológicos, dos períodos noturno e vespertino, diferente dos alunos de vagas 

gerais, que também apresentam bons desempenhos em bacharelados integrais e 

licenciaturas matutinas. No entanto, sabemos que a manutenção ou crescimento do número 

de matrículas em determinado ano não depende apenas do número de novos alunos, mas 

também do percentual de aprovados em disciplinas no ano anterior. Quanto maior o 

percentual de reprovações, maior a chance de abandono ou desistência do curso e, por 

conseqüência, de redução no número de matrículas no ano seguinte. Por esse motivo, o 

próximo tópico do relatório analisa os percentuais de aprovações no período de 2005 a 2013 

por tipo de entrada, turno e tipo de graduação. 

  

4.2. Série histórica de aprovações durante o período de vigência da política de 

inclusão social e racial 

A unidade de análise aqui é matrícula e não aluno, portanto, os resultados dizem respeito ao 

número de aprovações em disciplinas, o que é distinto do número de alunos aprovados por 

ano. Em média, entre 2005 e 2013, a média de disciplinas com aprovação foi de 74,3% do 

total, com uma queda quase constante ao longo do tempo. Em 2005 o percentual de 

disciplinas com aprovação ficou em 77,7%, enquanto em 2013 ela foi de 71,6%. A queda 

média entre anos, considerando o crescimento no número de disciplinas com matrículas, foi 

de -1,01 ponto percentual. Ou seja, a cada ano, em média houve um ponto percentual a 

menos de aprovação na média geral da universidade. 

ANO 
GERAL RACIAL SOCIAL TOTAL 

% aprov. Dif.% Dif. pon. % aprov. Dif.% Dif. pon. % aprov. Dif.% Dif.pon. % aprov. Dif.% 

2005 79,75 
  

70,43 
  

82,47 
  

77,77 
 

2006 78,96 99,01 0,09 69,38 98,51 -0,41 81,34 98,64 -0,28 76,93 98,92 

2007 77,41 98,04 0,62 68,36 98,53 1,11 78,02 95,92 -1,50 74,95 97,42 

2008 78,95 101,99 0,91 69,01 100,95 -0,13 78,26 100,30 -0,79 75,76 101,08 

2009 77,93 98,70 2,50 63,38 91,84 -4,37 75,51 96,49 0,29 72,89 96,21 

2010 79,02 101,41 -0,05 63,32 99,91 -1,55 77,74 102,96 1,50 73,95 101,46 

2011 76,92 97,34 -0,96 62,88 99,30 0,99 76,84 98,84 0,53 72,70 98,31 

2012 76,37 99,28 -0,22 62,33 99,14 -0,36 76,65 99,75 0,25 72,33 99,50 

2013 75,53 98,90 -0,13 63,41 101,73 2,70 74,10 96,67 -2,36 71,63 99,03 

MÉDIA 77,87 (+0,34) 65,83 (-0,25) 77,88 (-0,30) 74,32 (-1,01) 

Tabela 08 – Aprovação em disciplinas por tipo de entrada. 
Fonte:  Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

Quanto aos percentuais de aprovações por tipo de entrada, as cotas raciais se distinguem 

negativamente em relação aos outros tipos de matrículas. A cota racial ficou todo o período 

abaixa do percentual médio de aprovações, variando de 70,4% em 2005 a 63,4% em 2013, 

com uma média de aprovação em 65,8% das disciplinas, o que dá -0,25 ponto percentual de 
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média por ano. A média de aprovações das vagas gerais e cotistas sociais fica muito 

próximo, em 77,8% no período. A diferença é que os cotistas sociais começaram o período 

com índice de aprovação superior às vagas gerais e, inclusive à média da universidade, com 

82,4%, mas foi apresentando quedas constantes ao longo do período. Embora sempre 

acima da média da universidade, chega em 2013 com 74,1% de aprovação, uma diferença 

média entre dois anos de -0,3 ponto percentual, já descontado o crescimento no número de 

disciplinas no período. As disciplinas cursadas por alunos das vagas gerais apresentaram 

percentual de aprovação em 2005 de 79,7%, um pouco acima da média total e também teve 

queda no percentual ao longo do tempo, chegando a 75,5% das disciplinas com aprovação 

em 2013. Na média do período a diferença entre dois anos ficou em +0,34. Esse sinal 

positivo deve-se ao ano de 2009, quando o percentual de aprovações das vagas gerais 

cresceu quase dois pontos percentuais, enquanto os outros tipos de entrada apresentaram 

quedas. 

Os dois gráficos de linhas de tendência temporal a seguir permitem identificar as diferenças 

proporcionais entre os diferentes tipos de entrada para os percentuais de aprovações em 

disciplinas por ano. O gráfico da esquerda mostra que para os três grupos há uma tendência 

constante de queda no percentual de aprovações. No entanto, o grupo da cota racial está 

abaixo durante todo o período. As vagas gerais e a cota social apresentam queda quase 

constante nos percentuais de aprovações, com um repique em 2010. Já a cota racial mostra 

os percentuais em dois períodos distintos. Um, entre 2005 e 2008, praticamente estável em 

torno de 70%. Em 2009 há uma queda brusca, chegando próximo a 65% e oscilando o 

percentual de aprovações em torno desse número. 

 

  

Gráfico 32 – Aprovação em disciplinas por modalidade de ingresso nos cursos.  
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 
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O segundo gráfico mostra as diferenças percentuais de aprovações entre dois anos. Quanto 

mais negativo o valor, mais a diferença em relação ao percentual de aprovações do ano 

anterior, nesse caso, para menor. Se a diferença fica acima de zero, significa que houve 

crescimento no percentual de aprovações. Os quatro primeiros anos mostram uma diferença 

positiva para as vagas gerais, com queda a partir de 2010 e manutenção das diferenças de 

aprovações em valores baixos, porém, negativos. Praticamente o contrário acontece com as 

cotas sociais. Diferença negativa nos três primeiros anos, depois ela passa a ser positiva, ou 

seja, com redução na queda das aprovações, para apresentar a maior queda em 2013. 

A tabela no anexo III mostra os percentuais de aprovação média por período do curso e as 

variações proporcionais entre dois anos. A primeira informação importante é que para os 

quatro períodos de oferta, o integral apresenta o maior percentual médio de aprovação para 

matrículas das vagas gerais, cota racial e cota social: 82,4%, 71,2% e 81,4% 

respectivamente. A particularidade é que para as vagas gerais e cota racial a diferença 

média entre dois anos é positiva, ficando em +0,05 e +0,15, respectivamente. Já a diferença 

média negativa entre dois anos na cota social é negativa, em -0,12 ponto percentual na 

diferença entre dois anos. Isso demonstra que embora em queda no período, os grupos de 

vagas gerais e cotas raciais apresentaram "picos" de aumento de aprovação ao longo do 

período, enquanto as cotas sociais tenderam a uma queda mais constante. 

Para os demais períodos, no caso das vagas gerais, a média de aprovação no período 

matutino foi de 78,9% e no período noturno de 74,6%, ambos com diferenças, entre anos, 

positivas, em +1,02 ponto percentual e +0,78 ponto percentual. No caso do período 

vespertino, as vagas gerais apresentaram uma média de aprovação de 71,4% e uma 

diferença entre anos de -0,61ponto percentual 

As médias de aprovação para cotas raciais tenderam a apresentar quedas maiores para os 

períodos matutino e noturno. No caso do matutino, a média ficou em 66% de aprovação, 

com diferença entre anos de -1,6 ponto percentual. No noturno a média de aprovação ficou 

em 60,5%, com diferença entre anos de -0,51 ponto percentual. Mas, a menor média para a 

cota racial se deu no período vespertino, com 58,3% de aprovação, embora a diferença 

entre dois anos tenha sido positiva, +3,92 ponto percentual. Isso porque em 2007 e 2013 

foram registrados crescimentos nas aprovações acima de 26 pontos percentuais, mostrando 

grande volatilidade das aprovações de cotistas raciais no período vespertino entre os anos 

analisados. 

Já os cotistas sociais apresentaram médias de percentuais de aprovação um pouco abaixo 

das vagas gerais para período integral, matutino e noturno, ficando acima deste no período 

vespertino. A média dos cotistas sociais foi de aprovação de 78,6% no período matutino, 

com diferença entre anos de +0,04. No noturno ficou em 73,3%, com diferença de -6,11 e no 

vespertino a média foi de 76,4% de aprovação, com diferença entre anos de -0,50. Assim 
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como nos demais grupos, os percentuais de aprovação do final do período foram mais baixo 

que os do início. 

 

  

  

Gráfico 33 – Aprovados em disciplinas nos diferentes turnos.  
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

Os gráficos sobre as diferenças proporcionais entre dois anos dos percentuais de aprovados 

por turno do curso mostram comportamentos muito específicos. Em primeiro lugar, no turno 

"integral" praticamente não há mudanças entre os anos e distâncias entre os tipos de 

entrada. Isso significa que em cursos integrais as disciplinas com matrículas de alunos dos 

três tipos de entrada apresentam dinâmicas muito parecidas. Já no matutino as diferenças 

são crescentes ao longo do tempo e entre os tipos de entrada. Os três tipos oscilam ao 

longo do tempo, sem nenhuma tendência marcada entre os anos. No período noturno o 

comportamento geral apresenta um formato oposto do matutino. No início da série os tipos 

de matrículas são mais dispersos e no final eles ficam mais em torno de zero. Aqui há 

tendências mais claras. As cotas sociais e raciais começam abaixo de zero e as diferenças 
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de aprovações vão crescendo ao longo do tempo. Já as vagas gerais começam com 

aprovações altas no período noturno e vão caindo ao longo do tempo, passando a negativas 

em 2013. O vespertino é o período em que se percebem as maiores oscilações. Além das 

diferenças entre os anos serem grandes, não há tendência marcada para as cotas, apenas 

para as vagas gerais, onde se percebe uma contínua tendência de queda a partir de 2008. É 

preciso considerar aqui o menor número de ofertas de cursos no período vespertino como 

uma explicação para as maiores oscilações. Com menos matrículas em disciplinas, em 

especial nas cotas raciais e sociais, às vezes o desempenho negativo de poucos alunos 

pode impactar em grande diferença percentual nos resultados das disciplinas. 

Em relação ao tipo de graduação (ver anexo IV), o desempenho por tipo de entrada 

mantém-se similar aos indicadores gerais. Os percentuais de aprovação dos cotistas sociais 

e das vagas gerais são idênticos, enquanto que as matrículas dos cotistas raciais 

apresentam os menores percentuais de aprovações em bacharelados, licenciaturas e cursos 

tecnológicos. Na média, as matrículas em disciplinas de alunos oriundos de vagas gerais 

tiveram 77,87% de aprovações, contra 77,88% nas disciplinas de cotistas sociais e 65,83% 

dos cotistas raciais. Nos três grupos houve queda nos percentuais de aprovação no período. 

No grupo das vagas gerais o melhor desempenho foi em bacharelados, com 79,4% de 

aprovações, seguido dos cursos tecnológicos, com 76,7% e pelas licenciaturas, com 74,2%. 

Nos três grupos houve queda nas médias de aprovações entre 2005 e 2013. Porém, a maior 

queda se deu em cursos de licenciatura, onde a média de aprovações em 2005 ficou em 

77,96% e em 2013 ela caiu para 70,29%, uma diferença média entre dois anos de -0,60 

ponto percentual. 

Entre os cotistas raciais o melhor desempenho foi em disciplinas de cursos tecnológicos, 

com 69,7% de aprovação, seguido de perto dos bacharelados, com 68,3% de aprovações. 

Novamente as licenciaturas apresentaram os menores percentuais de aprovação, com 

média de 59,8%. Assim como nas vagas gerais, nas cotas raciais também houve uma 

constante queda ao longo do tempo no percentual de aprovações dos três tipos de 

graduações. 

Em relação aos cotistas sociais, o melhor desempenho deu-se nos cursos tecnológicos, com 

83% de aprovação, bem acima das médias dos outros grupos. Em segundo lugar vem os 

bacharelados, com 78,4% de aprovação e as licenciaturas, com 75,5%. Embora os 

percentuais dos cotistas raciais fiquem sempre abaixo dos demais, nota-se uma queda nas 

aprovações em licenciaturas no geral. A maior diferença percentual entre os três grupos fica 

em cotistas raciais, nas licenciaturas, com 15 pontos percentuais a menos de aprovações 

que os outros grupos. 
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Os gráficos de dispersão a seguir complementam as informações sobre o desempenho das 

aprovações por tipo de cota e tipo de graduação. Comparativamente, os bacharelados são 

os cursos mais estáveis, com menores variações entre dois anos para os três grupos de 

cotas. Já nas licenciaturas as diferenças proporcionais entre dois anos são maiores ao longo 

de todo o período. Entre os grupos, percebe-se que os cotistas raciais começam o período 

abaixo de zero, portanto, com queda no percentual de aprovados em relação ao ano 

anterior, mas nos últimos dois anos eles apresentam os melhores desempenhos entre os 

grupos. A mesma tendência, porém com menor intensidade, percebe-se no caso dos 

cotistas sociais, que começam com diferença média abaixo de zero para a partir de 2009 se 

estabilizar em torno de zero. Já os alunos por vagas gerais apresentam um crescimento até 

2010 para nos últimos três anos apresentarem uma queda nos percentuais de aprovação 

entre dois anos em cursos de licenciatura. Porém, as maiores diferenças entre dois anos 

são percebidas nos cursos tecnológicos. Em 2006 todos os grupos apresentam crescimento 

no percentual de aprovação, com destaque para cotistas raciais, que passam de 22 pontos 

percentuais de crescimento no percentual de aprovações. A partir de então as diferenças 

percentuais começam a oscilar, sem indicação de tendência a nenhum dos grupos. Os 

cotistas raciais caem até 2009, para voltar a subir nos dois anos seguinte e depois 

apresentarem as maiores quedas - em especial em 2013. Os oriundos de vagas gerais 

seguem basicamente a mesma tendência do grupo anterior, porém, com crescimento no 

percentual de aprovados em 2013. Os cotistas sociais também oscilam, porém, mais 

próximos de zero, o que indica uma maior estabilidade desse grupo em graduações 

tecnológicas. 

   

Gráfico 34 – Aprovações em disciplinas em cursos de graduação (por modalidade de diplomação).  
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

Até aqui as descrições das séries temporais mostraram que os cotistas raciais não 

conseguiram um crescimento no número de matrículas no período de vigência da política de 



 57 / 85 

 

inclusão social e racial na UFPR e, além disso, foram eles que apresentaram os índices 

mais baixos de aprovação nas disciplinas entre 2005 e 2013, de maneira geral. Embora seja 

necessário considerar as particularidades do desempenho dos cotistas por tipo de 

graduação e turno de estudos, um dos responsáveis pelo não crescimento nos percentuais 

de matrículas dos cotistas e da diferença no percentual de aprovações desse grupo pode 

ser o abandono do curso ao longo do ano/semestre. Para testar a hipótese do abandono 

como explicação das diferenças nos percentuais de aprovação, ainda usando como unidade 

de análise as matrículas nas disciplinas e não o aluno. No próximo tópico apresentaremos 

as descrições dos percentuais de reprovações por falta (como indicador de ausência ou 

abandono da disciplina) em relação ao total de reprovações. 

 

4.3. Série histórica de reprovações por freqüência durante o período de vigência da 

política de inclusão social e racial 

O percentual de reprovação por faltas sobre o total de reprovados indica qual a parcela dos 

matriculados que reprovaram por mais de 25% de ausência nas aulas. Usaremos esse 

indicador para representar um tipo de reprovação que inclui os que se matricularam mas 

desistiram, trancaram, abandonaram ou simplesmente não freqüentaram a disciplina. Não é 

possível, com a unidade de análise disciplina, distinguir entre os diferentes tipos de evasões, 

apenas indicar o quanto ela representou para cada grupo de alunos. A hipótese é que 

quanto mais alto o percentual de reprovações por falta em relação ao total, maior a 

tendência de evasão de determinado grupo em determinado período, ano ou tipo de 

graduação. 

A tabela a seguir mostra que a tendência geral entre 2005 e 2013 foi um crescimento do 

percentual de reprovações por faltas. Em 2005, no total, esse tipo de reprovação 

representou 47,2% do total, portanto, um pouco abaixo da metade. Já em 2013, último ano 

analisado, o percentual de reprovações por faltas subiu para 54,7%, o que resultou em uma 

média de 49,6% e uma diferença média anual de +1,93 ponto percentual. Isso significa que 

as reprovações por notas, no cômputo total da universidade, estão cedendo espaço para as 

reprovações por faltas. 

Os alunos de vagas gerais são os que apresentam os mais altos percentuais de 

reprovações por falta, comparativamente. Em 2005 as faltas já representavam 55,1% das 

reprovações desse grupo, chegando a 57,5% em 2003, com uma média de 53,9%. Isso 

significa que a maior parte dos reprovados das vagas gerais é por faltas e não por notas. Já 

os cotistas raciais apresentavam o mais baixo percentual de reprovações por faltas em 

2005, 37,5%, saltando para 54,1% em 2013, o que dá uma média de 46,9%. Ainda assim, 

em média no período houve mais cotistas raciais reprovados por notas do que por faltas. 
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ANO 
GERAL RACIAL SOCIAL Total 

Perc. Cres.pro Perc. Cres.pro Perc. Cres.pro Perc. Dif.% 

2005 55,14 
 

37,51 
 

46,50 
 

47,29 
 

2006 53,10 -0,43 40,32 10,75 41,63 -7,21 45,75 96,73 

2007 54,14 -4,19 46,14 8,26 44,28 0,21 48,56 106,16 

2008 52,57 -6,88 49,29 2,85 49,19 7,09 50,50 103,98 

2009 53,09 4,70 44,82 -5,34 46,74 -1,27 48,62 96,28 

2010 51,23 -6,05 50,79 10,78 47,35 -1,22 49,85 102,53 

2011 54,05 4,78 48,40 -5,44 47,24 -0,96 50,22 100,73 

2012 54,55 -0,60 50,84 3,52 46,80 -2,47 50,98 101,53 

2013 57,51 -2,05 54,11 -1,05 52,12 3,91 54,79 107,48 

MÉDIA 53,93 (-1,34) 46,91 (+3,04) 46,87 (-0,24) 49,62 (+1,93) 

Tabela 09 – Reprovação por falta em disciplinas (por categoria de concorrência no processo seletivo). 
Fonte:  Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

Os cotistas sociais apresentaram as menores variações no período, passando de 46,5% do 

total de reprovações por faltas em 2005, para 52,1% em 2013, indicando uma média de 

46,8%, muito próximo da média dos cotistas raciais. Em termos proporcionais, as diferenças 

entre dois anos no total ficaram em +1,93 ponto percentual. O único grupo que apresentou 

diferenças positivas, ou seja, cresceu proporcionalmente acima do aumento do total, foi o 

grupo das cotas raciais, com +3,0 ponto percentual. Os outros dois grupos tiveram 

diferenças proporcionais negativas, em -1,34 e -0,24 ponto percentual respectivamente para 

vagas gerais e cota social. 

O gráfico a seguir da tendência temporal do percentual de reprovador por faltas mostra a 

dinâmica dos três grupos a cada ano. Nele é possível perceber que o grupo das vagas 

gerais começou o período um pouco acima de 50% de reprovações por falta, em seguido 

esse percentual foi caindo, até chegar próximo a 50% em 2010 para começar a subir desde 

então. Os cotistas sociais, começaram um pouco acima de 45%, caíram para cerca de 40% 

em 2006 e desde então apresentam tendência crescente de reprovações por faltas. Já os 

cotistas raciais apresentaram as maiores diferenças no período. Começaram abaixo de 40% 

de reprovações por faltas e vêem apresentando tendência de crescimento em todo período. 

Vale notar ainda que as distâncias entre os pontos de cada ano diminuíram sensivelmente 

entre 2005 e 2013, o que significa certa uniformização nos motivos de reprovações de 

alunos dos três grupos. 
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Gráfico 35 – Reprovação por falta em disciplinas em cursos de graduação (por categoria de concorrência no proc.seletivo). 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

A série temporal das diferenças entre dois anos do percentual de reprovados por falta não 

indica tendências distintas entre os grupos de alunos. Há fortes oscilações em todos os tipos 

de cotas em alguns anos. No entanto, as vagas gerais são as que oscilam mais em torno de 

zero. As cotas sociais começam com diferenças negativas e vão se aproximando de zero ao 

longo do tempo. Já as cotas raciais começam com diferenças positivas, caem para 

negativas e voltam a subir nos últimos dois anos do período analisado. 

Por fim, vale observar como se deu a dinâmica da permanência, a partir do número de 

matrículas por ano, dos cotistas por tipo de entrada do aluno. Os dois gráficos a seguir 

mostram as participações percentuais dos setores de conhecimento da UFPR no número de 

matrículas por ano para os cotistas raciais e para os cotistas sociais. Considerando que são 

13 setores na universidade, para fins comparativos, vamos analisar os setores que 

apresentaram mais que 10% das matrículas de cada uma das cotas como aqueles que 

concentram grande número de cotistas. Os gráficos também permitem comparar os setores 

em relação à participação relativa no número de matrículas por tipo de cota. É possível 

perceber tendências crescentes nos percentuais anuais de matrículas e tendências 

decrescentes. 

No primeiro ano de política de inclusão, em 2005, no caso das cotas raciais três setores 

ficaram acima de 10% das matrículas de alunos desse grupo: Humanas e Letras, Saúde e 

Sociais Aplicadas. No último ano do período, em 2013, apenas dois ficam acima de 10%: 

Saúde e Tecnologia. A maior queda na participação de matrículas de cotistas raciais se dá 

no setor de Humanas e Letras, chegando em 2013 pouco acima de 5% do total de cotistas 

raciais. Sociais Aplicadas também apresenta queda significativa na participação dos cotistas 

raciais durante o período. Outro setor que não tinha grande participação e que apresenta 

quedas constantes nos anos é o de Exatas, assim como Artes, Comunicação e Design. Sem 
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grandes participações percentuais, mas com crescimento no período aparecem os setores 

de Educação Profissional e Tecnológica e o setor Palotina. Os demais se mostram estáveis 

entre 2005 e 2013. 

  

Gráfico 36 – Matrícula em disciplinas por  cotistas (por setor). 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

A dinâmica das matrículas de cotistas sociais é parecida com a de raciais, embora menos 

concentrada em alguns setores, pois os que apresentam o maior número de matrículas de 

cotistas sociais giram em torno de 15% do total, contra 20% no caso dos cotistas raciais. 

Uma semelhança está nos setores com maiores percentuais de matrículas de cotistas 

sociais: Saúde e Tecnologia. Com a diferença de que Tecnologia passa Saúde em 2010 no 

percentual de matrículas. Aqui também os setores de Humanas e Letras e de Sociais 

Aplicadas começam o período com altos percentuais de matrículas de cotistas sociais e 

passam a apresentar quedas constantes ao longo do período. Outro que apresenta 

tendência de queda é o setor de Exatas. Já os setores de Educação Profissional e 

Tecnológica e o setor Palotina têm baixas participações percentuais, mas apresentam 

crescimento constante ao longo do período. O setor de Agrárias mantém-se constante em 

torno de 10% do total de matrículas de cotistas sociais e todos os demais giram em torno de 

5% entre 2005 e 2013. 

 

4.4. Notas conclusivas sobre a permanência dos alunos durante o período de vigência 

da política de inclusão social e racial da UFPR 

Alguns pontos a serem destacados no que diz respeito à permanência dos alunos por tipo 

de entrada na universidade: 

 o percentual de matrículas de cotistas cresceu ao longo do período, mas cresceu de 

forma desproporcional. Enquanto os dois grupos contavam com o mesmo número de 
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vagas nos vestibulares, as cotas raciais apresentaram três vezes menos matrículas no 

período em média do que as cotas sociais. O gráfico do número de matrículas mostra 

que a partir de 2009 há um deslocamento do número de disciplinas cursadas por cotistas 

sociais, que cresce a cada ano, em detrimento do número de disciplinas de cotistas 

raciais, que fica estável em todo o período. 

 a partir de 2011 a diferença no número de matrículas em relação ao total da universidade 

fica abaixo de zero, indicando que o crescimento da cota racial na universidade fica 

abaixo do crescimento geral na oferta de disciplinas. 

 quanto ao desempenho, matrículas de alunos de vagas gerais e cotistas sociais 

apresentam desempenho muito semelhante no que diz respeito às aprovações e às 

reprovações por faltas. As matrículas de cotistas raciais apresentam menor percentual de 

aprovação. Já a participação de reprovações por faltas cresce no grupo dos cotistas 

raciais ao longo do período, indicando que no início eles tendiam a reprovar mais por 

nota e no final eles passam a reprovar mais por faltas, como acontece com os demais 

grupos. 

 no geral, tem crescido o percentual de reprovações nas disciplinas ofertadas pela UFPR 

em todos os grupos. 

 em relação aos períodos de estudos, os cursos integrais apresentam pouca diferença 

entre alunos de vagas gerais e cotistas. Independente do tipo de cota, as matriculas e 

aprovações são parecidas. Já no período matutino há queda de cotistas raciais e no 

período noturno crescimento dos cotistas sociais. 

 o tipo de graduação onde os cotistas mais cresceram foi nos cursos tecnológicos, em 

especial as matrículas de cotistas sociais. Já as licenciaturas foram as que apresentaram 

os piores desempenhos, tanto de cotistas sociais quanto de raciais. 

 em relação aos setores de conhecimento, como já apresentado acima, o setor de 

tecnologia foi o que contribuiu mais para a permanência de cotistas - em especial os 

sociais - na universidade. O setor de saúde, que compreende a maior parte dos cursos 

em período integral, é outro que concentra grande percentual de matrículas de cotistas 

raciais e sociais em todo o período. Já os setores de Humanas e Letras, o de Sociais 

Aplicadas e o de Exatas apresentaram as maiores quedas nas participações 

proporcionais de matrículas de cotistas raciais e sociais no período de 2005 a 2013. 
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5. A Lei  12.711/12 na UFPR 

5.1. Análise sobre oferta de vagas e ingressos no período 20015/2014 

A Implantação da Lei Federal nº 12.711/2012 (Lei das Cotas), aprovada em 29/08/2012 e 

publicada no Diário Oficial da União de 30/08/2012 estabelece a política nacional de cotas 

sociais e raciais para ocupação de vagas em instituições públicas de ensino no Brasil.  

Esta lei estabelece que 50% das vagas das instituições federais de ensino devem ser 

destinadas a cotistas sociais e raciais. 

A referida lei estabeleceu a implantação gradual da política federal de cotas nas instituições 

federais de ensino, na razão de 25% das vagas previstas por ano a partir de sua publicação, 

assegurando-se ao final de quatro anos a destinação da totalidade das vagas estabelecidas. 

 

O quadro a seguir demonstra a evolução dos percentuais em fase de implantação da lei: 

Ano de Ingresso % praticado na UFPR % estabelecido na Lei 

2013 12,5 12,5 

2014 25 25 

2015 40 37,5 

2016 (a ser efetivado) 50 50 

Tabela 10 – Percentual de vagas destinadas aos processos seletivos da UFPR (Lei de Cotas). 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

A UFPR instituiu em 2004 o Plano de Metas de Inclusão Racial e Social por intermédio da 

Resolução nº 37/04-COUN que vigorou entre 2005 a 2014, conforme previsto em seu artigo 

1º: 

Art. 1º - Disponibilizar, por um período de 10 (dez) anos a contar de 11/05/04, 20 (vinte) por cento 
das vagas dos processos seletivos da Universidade Federal do Paraná (UFPR), para estudantes 
negros, em todos os cursos de graduação, cursos técnicos e ensino médio oferecidos por esta 
Instituição. (grifos nossos) 
 

 

Portanto, para o ingresso de estudantes nos cursos de graduação da UFPR, durante os 

anos de 2013 e 2014, a Lei de Cotas e Resolução 37/04-COUN atuaram em conjunto e a 

UFPR destinou vagas tanto com base na Lei de Cotas quanto pelo seu Plano de Metas.   

 

Os quadros a seguir apresentam dados relativos ao período de 2005 a 2014 demonstrando 

o comportamento da UFPR na oferta de vagas para seus cursos de graduação. Enquanto a 

Tabela 11 apresenta o quantitativo de vagas ofertadas no período de 2005 a 2014, a Tabela 

12 demonstra como se deu a ocupação dessas vagas no período observado. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

UFPR UFPR UFPR UFPR UFPR UFPR UFPR SiSU UFPR SiSU UFPR SiSU UFPR SiSU 

Conc.Geral 2.482 2.452 2.455 2.455 3.122 3.196 3.018 388 3.057 309 3.059 277 2.680 1.229 

U
F

P
R

 

PPI 831 821 822 822 1.041 1.069 999 68 1.015 110 724   342   

Social 831 821 822 822 1.041 1.069 999 68 1.015 110 630   342   

L
e
i 
1
2
.7

1
1

 PPI15                     153 88 221 115 

PPI                     137 79 218 105 

Social15                     217 53 361 134 

Social                     167 32 336 93 

Total 4.144 4.094 4.099 4.099 5.204 5.334 5.016 524 5.087 529 5.087 529 4.500 1.676 

Tabela 11 – Vagas ofertadas por meio do Vestibular . 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

UFPR UFPR UFPR UFPR UFPR UFPR UFPR SiSU UFPR SiSU UFPR SiSU UFPR SiSU 

Conc.Geral 2.910 3.074 3.143 2.860 3.587 3.580 3.503 231 3.514 315 3.495 126 3.108 741 

U
F

P
R

 

PPI 492 285 265 269 319 363 273 43 254 53 184 0 180 0 

Social 731 704 687 978 1.256 1.283 1.257 44 1.330 51 1.156 0 331 0 

L
e
i 
1
2
.7

1
1

 PPI15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 48 26 52 

PPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 44 59 64 

Social15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 24 235 61 

Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 16 577 57 

PNE 0 0 0 0 11 3 5 0 2 0 4 0 9 0 

Total 4.133 4.063 4.095 4.107 5.173 5.229 5.038 318 5.100 419 5.132 258 4.525 975 

Tabela 12 – Vagas ocupadas por meio do Vestibular. 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

Para o ingresso no atual ano letivo (2015), o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

UFPR aplicou o percentual preconizado na lei, sendo que para a oferta de vagas para 2015 

o índice foi arredondado para 40% (a lei previa 37,5%). Para o ingresso em 2016, o 

Processo Seletivo deverá ofertar 50% das vagas para candidatos cotistas.  

Diante do cumprimento do Plano de Metas, caberá a UFPR proceder à análise dos 

resultados obtidos e inevitavelmente promover a normatização para a aplicação da lei de 

cotas no âmbito da UFPR.  

Importante destacar que nesse sentido, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

UFPR deliberou em 2014 pela exigência de que os estudantes beneficiados pelo regime de 

cotas não possuam diplomas de ensino superior, uma vez que a normativa da UFPR que 

previa o requisito (Res. 37/04-COUN) não estava mais em vigor e a Lei 12.711/2012 não 

trata dessa matéria. Portanto, a partir da Resolução nº 60/14-CEPE, de 31/11/2014, passou-

se a coibir o ingresso nos cursos da UFPR de candidatos que já possuem curso superior 

utilizando vagas das cotas sociais e raciais. 

Em decorrência do resultado da análise do Plano de Metas de Inclusão Racial e Social, 

previsto pela resolução nº 37/04-COUN, sugere-se a normatização da Lei 12.711/2012 e 
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para tal apresenta-se a minuta de resolução (Anexo I) a ser apreciada pelos órgãos 

superiores desta UFPR. 

 

6. Conclusão 

Finalizados os trabalhos a Comissão encarregada de avaliar os 10 anos de implantação do 

Plano de Metas de Inclusão Racial e Social na UFPR submete o presente relatório à 

apreciação do Magnífico Reitor, permanecendo os seus membros disponíveis para os 

esclarecimentos de dúvidas suscitadas a partir das análises do presente documento. 

 

 

Curitiba, 31 de março de 2015. 

 

 

Profa. Maria Amélia Sabbag Zainko – Presidente 

 

Membros: 

Ana Elisa de Castro Freitas 

Emerson Urizzi Cervi 

Josafá Moreira da Cunha 

Raul Von Der Heyde / Mauro José Belli 

Valmir França 
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ANEXO I 

MINUTA DE RESOLUÇÃO PARA NORMATIZAÇÃO DAS POLÍTICAS AFIRMATIVAS NA 

UFPR 

 

 

 RESOLUÇÃO Nº     /15-COUN 

Concebe e normatiza as Políticas Afirmativas na 
Universidade Federal do Paraná e dá outras 
providências. 

 

 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas 
atribuições regimentais e estatutárias, consubstanciado no constante do Processo nº 
14898/04-12, e considerando: 
 
- as diretrizes lançadas pela Constituição Federal para a formação de políticas e programas 
que interfiram positivamente na erradicação da pobreza e redução das desigualdades com 
vistas a construir uma sociedade justa, pluriétnica e solidária; 
 
- a necessidade de aprofundar a democratização do acesso e permanência no Ensino 
Superior público no país e na Universidade Federal do Paraná; 
 
- a Lei Federal 12.711/2012 – Lei de Cotas – e sua regulamentação; 
 
 - os objetivos da Universidade Federal do Paraná, de democratizar ainda mais, em todos os 
níveis, o acesso e permanência em seus quadros das diferentes populações que integram a 
diversidade étnica, racial e social da sociedade, 
 
 

 
 RESOLVE: 

 
Art. 1º – Estabelecer como políticas públicas voltadas à concretização do princípio 
constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de 
gênero, de idade, de origem nacional, de compleição física e situação socioeconômica, 
ações afirmativas de caráter estratégico  com o objetivo de combater não somente as 
manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fundo cultural, 
estrutural, enraizada na sociedade. 
Parágrafo Único: As metas de cunho pedagógico de tais ações afirmativas são 
transformações culturais e sociais relevantes, aperfeiçoando os processos de formação e 
inculcando nos atores acadêmicos e  sociais a utilidade e a necessidade de observância dos 
princípios do pluralismo e da diversidade nas mais diversas esferas do convívio humano. 
 
 

Capitulo I – Do acesso 
 

Art. 2º – A UFPR reservará em seus processos seletivos 50% (cinqüenta por cento) de suas 
vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas. 
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Parágrafo único – No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% 
(cinquenta por cento) deverão ser reservadas aos estudantes oriundos de famílias com 
renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário mínimo e meio) per capita. 
 
Art. 3º – As vagas previstas no artigo anterior serão preenchidas, por curso e turno, por 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, 
pardos e indígenas na população do Estado do Paraná, segundo o último censo do Instituto 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

§ 1º – No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no 

caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser completadas por estudantes que 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 
 

§ 2º – As vagas não preenchidas por candidatos cotistas poderão ser ocupadas por 

candidatos de concorrência geral a partir das chamadas complementares, desde que não 
haja candidatos convocados para a chamada complementar inscritos na condição de 
cotistas para o curso.  
Art. 4º – Perderá direito à vaga obtida nos termos da presente resolução o candidato cuja 
autodeclaração for comprovadamente inverídica. 

§ 1º – A PROGRAD deverá constituir comissão especial para verificação da veracidade da 

autodeclaração, a qual basear-se-á nas diretrizes do Ministério da Educação e da Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

§ 2º – Caberá igualmente à PROGRAD disciplinar o processo de verificação de que trata o 

parágrafo anterior, o qual deverá se tornar público mediante Instrução Normativa sob 
responsabilidade da referida pró-reitoria. 
 
 

Capitulo 2: Das vagas suplementares para estudantes indígenas 
 
Art. 5º – Disponibilizar anualmente até 10 (dez) vagas suplementares àquelas ofertadas nos 
processos seletivos gerais da UFPR, em cursos de graduação e cursos técnicos de nível 
pós-médio, para serem disputadas exclusivamente por estudantes pertencentes aos povos 
indígenas do território nacional ou transfronteiriço, para o atendimento de demandas de 
formação de suas respectivas sociedades. 
 
§ 1º –  A relação do número de vagas suplementares ofertadas em cada curso será fixada 
anualmente em Edital, até o limite máximo de 2 (duas) vagas por curso/ano; 
 
§ 2º – Os candidatos às vagas suplementares previstas no caput deste artigo deverão 
atender às normas de processo seletivo específico, previsto no Programa de Ingresso e 
Permanência de Estudantes Indígenas, estabelecidas em Edital anual, observadas as 
seguintes condições: 
a) ter concluído o ensino médio; 
b) apresentar autodeclaração de identidade indígena qualificada, identificando seu 
pertencimento étnico, terra indígena e/ou coletividade indígena de pertencimento, e nível de 
apropriação da língua indígena; 
c) Registro de Nascimento Indígena, se houver; 
d) Histórico Escolar comprovando trajetória em escola indígena, se houver. 
 
§ 3º O processo seletivo específico às vagas suplementares referido no parágrafo 2º 
constará de prova escrita, com questões abrangendo as grandes áreas do conhecimento 
(humanidades, linguagens, ciências da natureza e ciências exatas), redação e prova oral. As 
provas serão elaboradas por Comissão Específica observando as normas vigentes no 
Núcleo de Concursos da UFPR. 
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Art. 6º – Os candidatos às vagas suplementares não poderão realizar concomitantemente 
processo seletivo para vaga de cota indígena prevista na Lei 12.711/2012. 
 
 

Capitulo 3:  Da garantia de permanência 
 
Art. 7º – A fim de concretizar os objetivos colimados por esta Resolução, a UFPR adotará as 
seguintes ações: 
 
a) implementar o Observatório das Políticas Afirmativas na UFPR,  destinado a observar o 
funcionamento das ações afirmativas, avaliar seus resultados, identificar aspectos que 
prejudiquem sua eficiência e sugerir ajustes e modificações, apresentando, ao Conselho 
Universitário, relatórios anuais de avaliação, os quais serão divulgados; 
 
b) integrar em todos os seus documentos e materiais de divulgação oficiais referências às 
populações atendidas por esta Política Afirmativa com o fim de incentivar a inscrição dos 
potenciais candidatos; 
 
c) divulgar as Políticas Afirmativas vigentes na universidade nas escolas públicas do Estado 
do Paraná, com previsão de material específico direcionado ao ensino médio indígena; 
 
 
Art. 8º – As ações voltadas à permanência dos estudantes indígenas na UFPR estarão 
articuladas no Programa de Ingresso e Permanência de Estudantes Indígenas, vinculado à 
PROGRAD, coordenado por equipe docente e técnica-administrativa nomeada para este 
fim.  
 
Parágrafo único – O Programa de Ingresso e Permanência de Estudantes Indígenas deverá 
contemplar, ao menos, os seguintes pontos: 
 
I- Fomentos: a) Auxílio Moradia Indígena; b) Alimentação (isenção/gratuidade nos 
restaurantes universitários da UFPR);  c) Auxílio Mobilidade Indígena (com valor equivalente 
ao praticado nas bolsas de extensão e iniciação à pesquisa vigentes na UFPR, voltado a 
mobilidade do estudante junto a suas coletividades de pertencimento); d) Auxílio Calouro 
(com valor equivalente ao estabelecido no Auxílio Permanência destinado a estudantes em 
vulnerabilidade socioeconômica vigente na PRAE/UFPR, o qual será disponibilizado pelo 
período de até 6 (seis) meses a contar do ato de matrícula na UFPR, cessando 
automaticamente quando da completa inclusão do estudante indígena nos fomentos e 
bolsas do programa de permanência disponibilizados pelo MEC e vinculados à Lei Federal 
12.711/2012 – Lei de Cotas); 
 
II – Acompanhamento: designação de um professor orientador para cada estudante 
indígena desde o ingresso na UFPR até a conclusão do curso de graduação. O professor 
orientador deverá ser vinculado ao curso de matrícula do aluno, possuir cadastro junto ao 
Programa de Ingresso e Permanência de Estudantes Indígenas, com certificação das horas 
dedicadas à orientação. O Programa de Ingresso e Permanência de Estudantes Indígenas 
disponibilizará um monitor/bolsista para acompanhar as atividades planejadas em conjunto 
pelo professor orientador e o estudante indígena; 
 
III – Acolhimento: estabelecimento de mecanismos que garantam a inserção dos estudantes 
indígenas nos diversos programas da UFPR, facilitando sua inclusão digital, sua inserção 
em todos os programas e fomentos, seu acolhimento institucional; 
 
IV- Flexibilização das normas institucionais relativas a trancamento de matrícula, mudança 
de turno, reopção de curso, prazo máximo para conclusão etc., a fim de atender a 
necessidades específicas dos estudantes indígenas. 
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Art. 9º– O acompanhamento do Programa de Ingresso e Permanência de Estudantes 
Indígenas deverá ser realizado por Comitê Gestor do Componente Indígena das Políticas 
Afirmativas na UFPR, cuja composição deverá prever a participação de estudantes 
indígenas, nos termos do Decreto 5.051/2004. 
 
Art. 10 – Não poderão candidatar-se às vagas suplementares previstas neste capítulo 
pessoas que já possuam curso superior completo. 
 
Art. 11 – É vedado o ingresso de candidatos, que já possuem curso superior, utilizando-se 
vagas das cotas sociais e raciais previstas na presente resolução. 
 
Art. 12 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
disposições em contrário. 
 
 
 
 

Sala das Sessões, ..........................de 2015.  
 
 
 

Zaki Akel Sobrinho 
Presidente 
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ANEXO II 

Planilhas contendo dados do Controle Acadêmico 

 

ANO 

Integral Matutino Noturno Vespertino Total 

N Dif.pro N Dif.pro N Dif.pro N Dif.pro N Cres% 

GERAL 

2005 109478 
 

33412 
 

35027 
 

8752 
 

186669 
 

2006 110420 1,40 34176 2,83 32406 -6,94 8656 -0,56 187028 100,19 

2007 108911 1,30 31980 -3,76 31041 -1,55 8779 4,09 182853 97,77 

2008 104528 0,88 30103 -0,96 28394 -3,62 8815 5,32 174193 95,26 

2009 108361 -1,96 29194 -8,65 34870 17,18 9082 -2,60 185754 106,64 

2010 105204 -3,49 27844 -5,20 41118 17,34 8384 -8,26 191773 103,24 

2011 103388 -3,18 26254 -7,17 47378 13,77 8189 -3,78 195369 101,88 

2012 101700 -0,90 25852 -0,79 48729 3,59 7562 -6,92 193301 98,94 

2013 101273 -0,62 26596 2,68 49155 0,67 7187 -5,16 193072 99,88 

MÉDIA 105.918 (-0,82) 29.490 (-2,63) 38.680 (+5,06) 75.406 (-2,23) 187.779 (+0,47) 

 
RACIAL 

2005 1965 
 

772 
 

1084 
 

245 
 

4066 
 

2006 3206 4,72 1111 -14,52 1707 -0,96 418 12,18 6442 158,44 

2007 4184 -0,79 1554 8,58 2225 -0,95 495 -12,87 8458 131,29 

2008 5197 5,46 1691 -9,94 2526 -5,22 630 8,52 10044 118,75 

2009 6406 -0,12 1867 -12,98 3500 15,17 620 -24,97 12393 123,39 

2010 6823 -1,91 1713 -16,66 4337 15,50 563 -17,61 13436 108,42 

2011 6755 2,37 1558 -5,68 4207 0,37 463 -14,39 12983 96,63 

2012 6434 0,46 1330 -9,42 4104 2,77 438 -0,19 12306 94,79 

2013 6162 -0,64 1340 4,34 4055 2,39 308 -26,10 11865 96,42 

MÉDIA 5.237 (+1,19) 1.437 (-7,04) 3.083 (+3,63) 464 (-9,43) 10.221 (+16,01) 

 
SOCIAL 

2005 3266 
 

1036 
 

1339 
 

444 
 

6085 
 

2006 7057 14,40 1896 -18,66 2579 34,17 740 8,23 12272 201,68 

2007 10870 2,24 2821 -3,01 3805 16,24 1132 21,68 18628 151,79 

2008 16102 2,21 4002 -4,06 5602 28,48 1477 11,73 27183 145,93 

2009 21736 -4,79 5261 -8,32 9111 39,25 1887 4,37 37995 139,77 

2010 25731 -3,13 5861 -10,11 12309 26,68 2267 11,72 46168 121,51 

2011 27635 -1,90 6265 -2,41 14124 18,12 2438 10,91 50462 109,30 

2012 29342 0,29 6582 -0,82 15092 12,07 2415 4,27 53431 105,88 

2013 31704 0,35 7448 5,46 16035 9,83 2357 1,18 57544 107,70 

MÉDIA 19.271 (+1,21) 4.575 (-5,24) 8.888 (+23,11) 1.684 (+9,26) 34.419 (+35,45) 

Tabela 01 – Matrícula por período. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 
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ANO 

Bacharelado Licenciatura Tecnológico Total 

N Dif.pro N Dif.pro N Dif.pro N Cres% 

GERAL 

2005 147446 
 

36183 
 

3040 
 

186669 
 

2006 148969 0,84 35293 -2,65 2766 -9,21 187028 100,19 

2007 146607 0,65 33450 -2,99 2796 3,32 182853 97,77 

2008 140980 0,90 30603 -3,78 2610 -1,92 174193 95,26 

2009 144494 -4,14 33751 3,65 7509 181,06 185754 106,64 

2010 145284 -2,69 34373 -1,40 12116 58,11 191773 103,24 

2011 147921 -0,06 31896 -9,08 15552 26,48 195369 101,88 

2012 146789 0,29 30790 -2,41 15722 2,15 193301 98,94 

2013 146655 0,03 31310 1,81 15107 -3,79 193072 99,88 

MÉDIA 146.127 (-0,52) 33.072 (-2,11) 8.580 (+32,03) 187.779 (0,47) 

 
RACIAL 

2005 2785 
 

1141 
 

140 
 

4066 
 

2006 4581 6,05 1605 -17,77 256 24,42 6442 158,44 

2007 5964 -1,10 2158 3,16 336 -0,04 8458 131,29 

2008 7194 1,87 2537 -1,19 313 -25,60 10044 118,75 

2009 8656 -3,06 2965 -6,52 772 123,26 12393 123,39 

2010 9163 -2,56 3130 -2,85 1143 39,64 13436 108,42 

2011 8970 1,27 2802 -7,11 1211 9,32 12983 96,63 

2012 8577 0,83 2517 -4,96 1212 5,30 12306 94,79 

2013 8393 1,44 2456 1,16 1016 -12,59 11865 96,42 

MÉDIA 7.143 (+0,59) 2.368 (-4,51) 711 (+20,46) 10.221 (+16,01) 

 
SOCIAL 

2005 4664 
 

1252 
 

169 
 

6085 
 

2006 9688 6,04 2270 -20,37 314 185,80 12272 201,68 

2007 14689 -0,17 3418 -1,22 521 165,92 18628 151,79 

2008 21474 0,27 5078 2,64 631 121,11 27183 145,93 

2009 28769 -5,80 6991 -2,10 2235 354,20 37995 139,77 

2010 33846 -3,86 8392 -1,47 3930 175,84 46168 121,51 

2011 36728 -0,79 9122 -0,60 4612 117,35 50462 109,30 

2012 39177 0,78 9577 -0,90 4677 101,41 53431 105,88 

2013 42181 -0,03 10452 1,44 4911 105,00 57544 107,70 

MÉDIA 25.691 (-0,45) 6.284 (-22,58) 2.444 (+165,83) 34.419 (+35,45) 

Tabela 02 – Matrícula por modalidade de graduação. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 
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ANO 

Integral Matutino Noturno Vespertino 

N Dif.pro N Dif.pro N Dif.pro N Dif.pro 

GERAL 

2005 83,70 
 

81,64 
 

73,86 
 

73,00 
 

2006 83,85 -0,79 80,20 0,18 75,08 3,83 70,78 -0,54 

2007 82,82 0,55 80,04 2,31 74,54 4,25 61,30 -13,64 

2008 83,24 -0,06 80,78 -1,27 74,14 0,78 75,30 12,41 

2009 83,14 2,01 77,96 3,71 75,33 1,42 72,91 -0,06 

2010 83,38 0,69 79,25 1,11 76,12 -2,53 77,36 4,48 

2011 80,97 0,62 76,96 -3,50 75,39 -0,31 73,27 -2,61 

2012 81,79 -0,70 77,24 0,18 72,86 -0,11 72,18 0,33 

2013 79,35 -1,89 76,34 5,41 74,35 -1,13 66,73 -5,23 

MÉDIA 82,47 (+0,05) 78,94 (+1,02) 74,63 (+0,78) 71,43 (-0,61) 

 
RACIAL 

2005 73,37 
 

75,41 
 

67,53 
 

49,83 
 

2006 73,94 -0,20 73,47 -0,63 65,38 -1,01 48,43 -0,31 

2007 72,75 0,17 69,42 -3,01 61,78 -0,53 61,33 26,40 

2008 73,88 1,00 69,89 -1,51 58,80 -3,50 72,00 6,96 

2009 70,94 -1,86 63,25 -2,32 56,41 -4,27 61,00 -12,17 

2010 70,67 0,02 59,87 -5,88 58,35 -0,12 60,20 -2,94 

2011 67,55 -0,90 62,24 3,34 58,66 1,17 61,20 4,34 

2012 68,26 -0,67 65,32 4,77 57,00 0,42 49,56 -17,20 

2013 69,97 3,60 55,81 -7,99 60,97 3,78 61,43 26,29 

MÉDIA 71,26 (+0,15) 66,08 (-1,65) 60,54 (-0,51) 58,33 (+3,92) 

 
SOCIAL 

2005 83,74 
 

83,24 
 

82,18 
 

76,50 
 

2006 85,50 1,13 81,40 -0,26 76,21 -5,08 76,75 2,84 

2007 83,39 -0,69 79,52 0,20 69,05 -4,43 76,63 -0,41 

2008 83,39 -0,55 82,78 1,91 69,21 1,55 72,60 -15,68 

2009 81,06 -0,68 74,68 -2,60 69,97 0,91 78,36 11,05 

2010 80,36 -0,46 78,68 4,82 74,49 2,87 78,00 -2,09 

2011 77,66 0,14 79,52 0,45 74,63 0,85 75,55 -0,46 

2012 80,03 1,33 77,08 -3,25 71,50 -0,95 81,73 10,01 

2013 78,18 -1,20 71,27 -0,97 72,46 -1,83 72,30 -9,21 

MÉDIA 81,48 (-0,12) 78,69 (+0,04) 73,30 (-6,11) 76,49 (-0,50) 

Tabela 03 – Aprovações por período. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 
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ANO 
Bacharelado Licenciatura Tecnológico Total 

% Cres.pro % Cres.pro % Cres.pro % Dif.% 

 
GERAL 

2005 80,54 
 

77,96 
 

77,00 
 

79,75 
 

2006 80,23 0,61 75,73 -1,87 79,50 4,24 78,96 99,01 

2007 79,07 0,52 73,42 -1,08 72,50 -6,84 77,41 98,04 

2008 80,40 -0,32 75,18 0,40 80,33 8,81 78,95 101,99 

2009 80,13 0,96 73,82 -0,51 75,80 -4,35 77,93 98,70 

2010 80,61 -0,81 75,06 0,28 79,38 3,31 79,02 101,41 

2011 78,44 -0,03 73,33 0,36 76,59 -0,85 76,92 97,34 

2012 78,18 0,39 73,18 0,51 73,82 -2,89 76,37 99,28 

2013 77,61 0,36 70,29 -2,85 76,00 4,04 75,53 98,90 

MÉDIA 79,47 (+0,21) 74,22 (-0,60) 76,77 (+0,68) 77,87 (-0,67) 

 
RACIAL 

2005 71,82 
 

67,61 
 

71,50 
 

70,43 
 

2006 71,80 1,46 63,04 -5,26 86,50 22,47 69,38 98,51 

2007 69,88 -1,21 64,39 3,61 76,00 -10,67 68,36 98,53 

2008 72,94 3,43 60,20 -7,46 73,00 -4,90 69,01 100,95 

2009 65,76 -1,69 59,00 6,17 61,18 -8,03 63,38 91,84 

2010 66,00 0,46 55,37 -6,06 67,58 10,56 63,32 99,91 

2011 65,48 -0,09 53,07 -3,45 71,38 6,33 62,88 99,30 

2012 64,38 -0,82 55,93 6,25 66,54 -5,93 62,33 99,14 

2013 66,81 2,05 60,12 5,76 54,31 -20,11 63,41 101,73 

MÉDIA 68,32 (+0,45) 59,86 (-0,06) 69,78 (-1,29) 65,83 (-1,26) 

 
SOCIAL 

2005 83,12 
 

81,14 
 

80,00 
 

82,47 
 

2006 82,45 0,55 77,48 -3,16 91,00 15,11 81,34 98,64 

2007 77,88 -1,46 77,52 4,14 88,00 0,78 78,02 95,92 

2008 79,92 2,32 74,15 -4,65 83,00 -5,98 78,26 100,30 

2009 76,46 -0,82 72,17 0,84 78,42 -2,01 75,51 96,49 

2010 78,25 -0,62 75,55 1,72 80,17 -0,73 77,74 102,96 

2011 76,54 -1,02 74,69 0,02 83,23 4,98 76,84 98,84 

2012 77,06 0,92 74,86 0,48 78,38 -5,57 76,65 99,75 

2013 74,51 0,03 71,93 -0,59 76,46 0,87 74,10 96,67 

MÉDIA 78,47 (-0,01) 75,50 (-0,15) 82,07 (+0,93) 77,88 (-1,30) 

Tabela 04 – Aprovação por modalidade de graduação. 
Fonte: Núcleo de Assuntos Acadêmicos/PROGRAD/UFPR. 
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ANEXO III 

Planilha contendo dados dos Processos Seletivos da UFPR 

 
Tabela 01 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2004/2005 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
 

 

Gráfico 01 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2004/2005 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
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Tabela 02 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2005/2006 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
 
 
 

 

Gráfico 02 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2005/2006 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
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Tabela 03 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2006/2007 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
 
 

 

Gráfico 03 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2006/2007 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
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Tabela 04 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2007/2008 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Gráfico 04 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2007/2008 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
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Tabela 05 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2008/2009 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Gráfico 05 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2008/2009 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 



 78 / 85 

 

 

Tabela 06 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2009/2010 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Gráfico 06 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2009/2010 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
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Tabela 07 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2010/2011 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Gráfico 07 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2010/2011 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
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Tabela 08 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2011/2012 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Gráfico 08 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2011/2012 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
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Tabela 09 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2012/2013 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Gráfico 09 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2012/2013 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
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Tabela 10 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2012/2013 (Lei das Cotas). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Gráfico 10 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2012/2013 (Lei das Cotas). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 



 83 / 85 

 

 

Tabela 11 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2013/2014 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Gráfico 11 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2013/2014 (Cotas UFPR). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
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Tabela 12 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2013/2014 (Lei da Cotas). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Gráfico 12 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2013/2014 (Lei das Cotas). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 
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Tabela 13 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2014/2015 (Lei da Cotas). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 

 

Gráfico 13 – Desempenho dos candidatos na 1ª fase do Vestibular 2014/2015 (Lei das Cotas). 
Fonte: Núcleo de Concursos/PROGRAD/UFPR. 

 


