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1 INTRODUÇÃO: a necessidade de um estudo sobre a política de acesso 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao delinear o seu Plano de 

Ação para a gestão 2003-2007, apresenta, como uma das linhas prioritárias dentro do 

Programa de Expansão e Qualificação do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, a 

necessidade de se implementarem ações para ampliar o acesso de alunos da rede pública 

aos cursos por ela oferecidos, assim como a permanência bem sucedida desses alunos na 

instituição.  

Em reforço a essa política, a Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, 

especifica como um dos seus objetivos do Plano de Trabalho para o quadriênio 2003-

2007: “Democratizar as formas de acesso ao ensino de graduação, oferecer 

oportunidades de permanência e melhorar o desempenho acadêmico do aluno 

matriculado na UFRN”. Em uma de suas metas, o Plano prevê ainda a realização de 

estudos, visando aperfeiçoar o processo seletivo e propor novas formas de acesso ao 

ensino de graduação.  

Essa iniciativa da UFRN situa-se, também, no cenário delineado mais 

fortemente a partir da segunda metade da década de 1990, quando a política 

governamental relativa à educação assinalava a necessidade de uma revisão nas formas 

de acesso ao ensino superior brasileiro. As discussões realizadas sobre essa temática 

geraram, em várias universidades, formas alternativas para o ingresso nos cursos de 

graduação, dentre as quais se destacaram o uso do ENEM, a adoção de cotas (alunos de 

escolas públicas, negros, índios) e o Programa de Avaliação Seriada. Tais alternativas 

foram desenhadas pelas instituições de ensino, em razão do reconhecido grau de 

desigualdade no acesso dos estudantes da rede pública à universidade pública do País. 

Em face dessa problemática, a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte insere-se no debate nacional e local procurando respostas no sentido da adoção de 

novos mecanismos de acesso ao ensino superior e de aperfeiçoamento das formas 

atualmente adotadas.  

Em atendimento a essas diretrizes, o Magnífico Reitor da UFRN criou uma 

comissão para estudar a temática e apresentar proposições para a definição de uma 

política de acesso à UFRN. 

 A comissão criada pela Portaria nº 589/03-R, de 15 de setembro de 2003, 

foi composta pelos Professores Alexandre Augusto de Lara Menezes (CB), Ângelo 

Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira (CCS), Antônio Cabral Neto (PROGRAD - 
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Presidente), Antônio Lisboa Leitão de Souza (CERES), Betânia Leite Ramalho 

(Presidente da COMPERVE), Edmilson Lopes Júnior (CCHLA), Gilvan Luiz Borba 

(CCET), José Pereira de Melo (COMPERVE) e o estudante Luiz Henrique Licre 

(DCE). O critério de criação da referida Comissão não foi de representação por Centro 

Acadêmico. A proposta foi compor uma comissão que contemplasse as várias áreas do 

conhecimento.  

A comissão definiu os seguintes procedimentos de trabalho: a) levantamento 

bibliográfico sobre o tema, b) estudo e síntese para debate do material organizado, c) 

elaboração de documentos preliminares, por representantes da comissão, destacando 

aspectos conceituais sobre o tema, d) levantamento e estudos de material resultante das 

experiências em desenvolvimento em outras instituições, e) visita a instituições que 

estavam implantando formas alternativas de acesso, e f) relato de experiência em 

desenvolvimento em outras instituições. 

A Comissão optou por reuniões semanais, nas quais os assuntos eram 

debatidos e em seguida os resultados das discussões eram sistematizados em relatórios 

parciais. 

O presente relatório contempla, além da introdução, quatro partes: a 

primeira apresenta os pressupostos que servem de orientação para nortear a discussão do 

tema; a segunda contempla uma síntese das principais discussões realizadas pela 

comissão em torno dos temas propostos; a terceira apresenta sugestões e delineia 

estratégias preliminares para a definição de uma política de acesso aos cursos de 

graduação da UFRN e a quarta parte sintetiza o estudo em forma de considerações 

finais. 
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2  PRESSUPOSTOS NORTEADORES 

 

No atual cenário do ensino superior no Brasil, observa-se que, a despeito de 

um crescimento significativo do setor privado na oferta de vagas, o setor público ainda é 

o principal responsável pela formação de qualidade em nível superior no País. O sistema 

público, apesar de atender a apenas 30% dos estudantes em nível de graduação, é 

responsável pela quase totalidade da produção científica e pela matrícula de grande 

parte dos alunos em cursos de pós-graduação stricto senso. Aliada a essa política de 

retração do Estado em relação à ampliação do sistema público de ensino superior, 

observou-se, também, uma ampliação da oferta no Ensino Fundamental e Médio, porém 

esse aumento quantitativo não foi acompanhado de uma melhoria da qualidade de 

ensino na rede pública. Essa situação contribui para que os alunos oriundos das escolas 

públicas, de modo geral, tenham encontrado dificuldades para ingressarem no ensino 

superior público, particularmente nos cursos mais concorridos.   

Com a elevada expansão da atuação do setor privado no ensino superior, 

fenômeno tanto mais perceptível quando comparado ao crescimento verificado no setor 

público, ocorreu um aumento da demanda (relação candidato/vaga) nas instituições 

públicas, sobretudo porque é nesse setor em que ainda se realiza a formação de melhor 

qualidade. Nessa lógica, o processo de “seleção dos mais aptos” para ingresso na 

universidade pública adquiriu características cada vez mais complexas. O quadro atual 

mostra que, contraditoriamente, a universidade pública de maior tradição e qualidade 

propicia o acesso de alunos oriundos de escolas privadas, na medida em que eles 

tiveram um Ensino Fundamental e Médio de melhor qualidade. Aos alunos das escolas 

públicas, com acesso, na maioria das vezes, a um Ensino Médio público deficiente, cabe 

disputar o mercado das universidades privadas, de menor qualidade, em sua maioria, ou  

cursos de menor demanda nas universidades públicas. 

Esse paradoxo leva, algumas vezes, a leituras simplificadoras do problema, 

indicando que se os alunos de escolas privadas, por suas condições sociais, têm 

vantagens no acesso à universidade pública, estes deveriam pagar por ela. 

Evidentemente, trata-se de enxergar o problema a partir de um pragmatismo 

reducionista que ignora o entendimento do real papel de um ensino (em todos os níveis) 

público, gratuito e de qualidade, em uma sociedade claramente desigual, permeada por 

um modelo de Estado pouco eficaz na redução dessas desigualdades. 
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Assim, o grande desafio é manter a defesa do ensino público e gratuito 

como princípio norteador fundamental do modelo de oferta de ensino em nível superior 

e, aliado a isso, superar as dificuldades dos processos seletivos, buscando medidas 

afirmativas na proporção em que se reconhece que, na atual conjuntura, não se 

vislumbra, a curto prazo, uma melhoria qualitativa  na oferta de ensino Fundamental e 

Médio. Reafirma-se, portanto, o princípio político da universidade pública para todos, 

mas, também, coloca-se, na agenda do debate, a necessidade de se criarem mecanismos 

para permitir o acesso ao ensino superior a determinados segmentos historicamente 

excluídos em decorrência de sua condição social.   

Para orientar a discussão do tema, a comissão definiu os seguintes 

pressupostos: 

     a)  a ampliação do acesso à universidade pública de qualidade deve ser uma meta,      

particularmente nesse cenário recortado por orientações políticas que restringem o 

papel do Estado em relação ao financiamento do ensino superior; 

b) a viabilização da política de expansão de vagas nas IFES requer uma redefinição 

da política de Estado para o financiamento do Ensino Superior Público; 

c) a ampliação do acesso à universidade pública requer, necessariamente, o aumento 

de vagas, principalmente no Ensino Noturno e a criação de novos cursos em áreas 

emergentes; 

d) o processo seletivo/vestibular deve, necessariamente, ser um indutor de qualidade 

para o Ensino Médio, apoiando-se nos princípios da política nacional para esse 

nível de ensino. Portanto, o conteúdo do processo seletivo deve propiciar aos 

candidatos um confronto de conhecimentos e habilidades transversais etc.; 

e) a democratização do acesso deve criar mecanismos para a inclusão de setores da 

sociedade tradicionalmente excluídos ou em desvantagem em relação ao acesso à 

universidade; 

f) os mecanismos para ampliar o acesso desses segmentos ao ensino superior devem 

necessariamente estar articulados com a criação de estratégias para garantir a sua 

permanência na UFRN; 

g) as mudanças no processo seletivo para ingresso na UFRN, em qualquer situação,  

devem estar articuladas com os delineamentos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio; 

     h) a democratização do acesso pode decorrer tanto da adoção de políticas        

afirmativas quanto de estratégias de recomposição de vagas ociosas na instituição. 
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3 POLÍTICA DE ACESSO: o debate na UFRN 

 

Após a definição dos pressupostos, a Comissão propôs os seguintes temas para 

focalizar o debate: reflexão sobre o atual processo de acesso à UFRN, implementação 

de processos seletivos alternativos na UFRN, políticas afirmativas, recomposição de 

vagas ociosas na UFRN e taxas de inscrição. 

 

3.1 O Processo Seletivo da UFRN 

 

A reflexão sobre o processo seletivo na UFRN considera que o papel e a 

natureza da universidade tomam como referência não apenas as demandas imediatas do 

mercado, mas realçam essencialmente a sua dimensão acadêmica. Nesse sentido, cabe 

destacar que a universidade se propõe ofertar cursos de graduação comprometidos com 

a geração de novos conhecimentos, o que requer, portanto, uma modificação na 

estrutura dos atuais cursos e a oferta de novos, tendo, como princípio norteador, as 

novas áreas que apontam no cenário profissional nacional e da região. Tal entendimento 

tem implicações medulares no redimensionamento do atual processo seletivo para 

ingresso na UFRN.  

Reconhece-se, todavia, que qualquer modelo de seleção utilizado estará 

sempre selecionando os mais “aptos”, sendo praticamente inviável a não existência do 

filtro, pelo fato de a demanda por Ensino Superior ser sempre bem maior do que a 

oferta. E também pelo fato de que as desigualdades no acesso ao ensino superior estão 

fortemente relacionadas com as desigualdades sociais geradas pela estrutura social 

vigente.  

O modelo atual de seleção adotado pela UFRN para ingresso de alunos nos 

cursos de graduação constitui-se de provas com questões de múltipla escolha e 

discursivas, e tem passado por um processo crescente de aperfeiçoamento, cujo nível de 

qualidade tem sido reconhecido publicamente como excelente. A COMPERVE 

disponibiliza em seu “site” informações completas sobre seus processos seletivos: 

provas com respostas, análises e estatísticas sobre demanda, desempenho segundo as 

redes públicas e privadas, dentre outros. 

Considerando que o modelo vigente tem sido eficiente para a função de 

“filtrar os mais aptos”, o fundamental é que as mudanças pensadas para o processo 
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seletivo tenham efetividade no sentido de ampliar as oportunidades de acesso à 

Universidade, ou melhor, no sentido de ampliar as chances das camadas sociais menos 

favorecidas ascenderem ao ensino superior público, o que representaria um passo a mais 

rumo à democratização do sistema educacional público. 

 Cabe demarcar, entretanto, que as avaliações em curso têm indicado a 

necessidade de aprimoramento do processo, no que concerne a uma maior adequação 

das provas aos Parâmetros Curriculares Nacionais e às condições específicas, 

particularmente, dos alunos que concluem o ensino médio nas escolas públicas.   

Um outro aspecto importante que merece atenção no modelo atual refere-se 

aos conhecimentos que devem ser avaliados. Nesse sentido, é necessário delinear as 

competências e habilidades que devem ser avaliadas pelo processo seletivo para, em 

seguida, selecionar as áreas de conteúdo que devem ser priorizadas. Em outras palavras, 

é necessário afastar-se de um modelo que avalia as particularidades dos conteúdos para 

uma abordagem que enfatiza habilidades cognitivas mais significativas. Ou seja, trata-se 

de pensar o processo seletivo numa perspectiva que englobe competências e 

habilidades.  

 

3.1.1 O Perfil do Aluno que Ingressa na UFRN 

 

3.1.1.1  Dados Gerais do PS 2004 

 

 Inscritos: 26.348 

 Oferta de Vagas: 3.713 

 Cursos com Oferta de Vagas: 78 (inclui turnos, modalidades, habilitações:         

Licenciatura/Básico e Campi do interior) 

 Pagantes: 23.319 

 Isentos: 3.029 (11,5% dos inscritos) 

 Taxa: R$ 85,00 

 

3.1.1.2 Perfil Sócioeconômico-Cultural dos Candidatos Aprovados no PS 2004 

 

 Dos 26.348 candidatos, 14,1% são os aprovados para preencher as 3.713 vagas, 

junto aos 78 cursos (considerando os diferentes turnos em Natal e Interior). 
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 Os aprovados apresentam as seguintes características: 

 Sexo: 51,9% Masculino; 48,1% Feminino, 

 Estado Civil: 91,9% solteiros, 

 Idade: concentração entre as faixas 17 a 19 anos (54,9%) e 20 a 24 anos (30%), 

 Local de Residência: 97,6% no RN, 

 Ocupação do candidato: 67% estudante e do lar, 

 Participação na renda familiar: 76,8% não trabalham, recebem ajuda familiar, 

 Meios de transporte que mais utilizam: coletivo (65,9%) e carro próprio ou da 

família (24,3%). 

 

 Tipo de escola onde cursou o Ensino Fundamental: 

 todo em escola pública:27,8%, 

 todo em escola particular: 54,1%, 

 parte pública/parte particular: 17,5%, 

outro tipo: 0,6%. 

 

 Tipo de escola onde cursou o Ensino Médio: 

 todo em escola pública:35,2%, 

 todo em escola particular: 56,3%, 

 parte pública/parte particular: 7,1%, 

outro tipo: 1,4%. 

 

 Turno que cursou o Ensino Médio: 

 todo diurno: 74,4%, 

 todo noturno: 9,5%, 

 parte diurno/parte noturno: 16,1%. 

 

 Ano de Conclusão do Ensino Médio: 

 2003: 28%, 

 2002: 23,6%, 

 2001: 14,4%, 

 2000: 10,8%, 

 1999 ou antes: 23,2%. 
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 Freqüência a Cursinhos: 

 NÃO: 41,6%, 

 SIM: 58,4%. 

 

 Tipo de Escola em que Concluiu o 2º grau em Natal: 

 escola pública: 24,3%, 

 escola particular: 51,1%, 

 escola fora de Natal: 24,7%. 

 

 Grau de Instrução do Pai: 

 analfabeto: 3,3%, 

 Ensino Fundamental incompleto: 19,9%, 

 Ensino Fundamental completo: 6,4%, 

 Ensino Médio incompleto: 7,2%, 

 Ensino Médio completo: 25,5%, 

 Ensino Superior incompleto: 7,4%, 

 Ensino Superior completo: 20,0%, 

 Pós-Graduação: 6,3%, 

 Desconhece: 4,1%. 

 

 Ocupação do Pai: 

 Políticos (altos)/ Proprietário de Empresas (gr.): 1,8%, 

 Prof. Liberais/ Proprietário de Empresas (med.): 25,5%, 

 Supervisor de Ocupação não Manuais/ Proprietário de Empresas (peq.): 31,1%, 

 Ocupação não Manuais/Manuais Espec./Supervisor de Trabalho Manual: 22,9%, 

 Ocupações manuais não especializadas: 12,7%, 

 Ocupações do lar/ estudante: 1,5%, 

 Sem ocupação: 4,5%. 

 

 Grau de Instrução da Mãe: 

 analfabeta: 2,2%, 

 Ensino Fundamental incompleto: 17,7%, 

 Ensino Fundamental completo: 7,2%, 

 Ensino Médio incompleto: 7,9%, 
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 Ensino Médio completo: 29,5%, 

 Ensino Superior incompleto: 6,9%, 

 Ensino Superior completo: 21,7%, 

 Pós-Graduação: 5,9%, 

 Desconhece: 1,1%. 

 

 Ocupação da Mãe: 

 Políticos (altos)/ Proprietário de Grandes Empresas: 1,0%, 

 Prof. Liberais/ Proprietários .de Médias Empresas: 15,5%, 

 Superv. Ocup. não manuais/ Prop. Empresas (peq.): 26,8%, 

 Ocup. não manuais/ man. Espec./ sup. Trab. Manual: 11,0%, 

 Ocupações manuais não especializadas: 6,2%, 

 Ocupações do lar/ estudante: 37,4%, 

 Sem ocupação: 2,1%. 

 

 Renda Líquida Mensal da Família: 

 Até 1 salário mínimo: 3,9%, 

 Mais de 1 até 2 salários mínimos: 9,7%, 

 Mais de 2 até 3 salários mínimos: 13,3%, 

 Mais de 3 até 5 salários mínimos: 22,1%, 

 Mais de 5 até 10 salários mínimos: 25,3%, 

 Mais de 10 até 20 salários mínimos: 17,3%, 

 Mais de 20 salários mínimos: 8,3%. 

 

 Habilitados para correção da Prova Discursiva: 

 habilitados: 59,8% (15,748). 

 

 Número de Vezes que prestou Vestibular: 

 prestou pela primeira vez: 32,1%, 

 já prestou 1 vez: 30,8%, 

 já prestou 2 vezes: 19,2%, 

 mais de 2 vezes: 17,9%. 
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3.1.2 Dados Gerais e Desempenho dos Isentos no PS 2004 

 

3.1.2.1 Dados Gerais  

 

 Dos 3.029 isentos, 1.702 (56,2%) passaram na 1ª fase (questões objetivas e 

ponto de corte), e estiveram aptos à prova discursiva. 

 Dos 3.029, apenas 294 (9,7%) foram aprovados no PS2004. 

 Perfil Sócioeconômico-Cultural do Candidato ISENTO (Anexo 01). 

 

 

3.1.2.2 Desempenho dos Isentos 

 

 As tabelas que seguem detalham a situação de aprovação dos isentos nos cursos 

da UFRN em Natal e no Interior. 

 

 

Tabela 1: Aprovação dos Isentos nos Cursos do Interior 

 

Cursos Demanda Aprovados % 

C. Contábeis/Caicó 7.16 13 14 

Geografia/Caicó 5.03 14 15,1 

Matemática/ Caicó 2.95 19 20,4 

Letras/Currais Novos 6.09 17 18,3 

História/Caicó 4.75 11 11,8 

Direito/Caicó 11.53 04 4,3 

Pedagogia/Caicó 5.80 08 8,6 

Administração/C. Novos 7.05 07 7,5 

Total - 93 100 
        Média de Aprovação: 9 candidatos por curso, representando 31,6% do total de candidatos. 

        Fonte: COMPERVE, 2004. 

 

 Considerando a relação número de aprovados x cursos, constata-se que os cursos 

do interior têm atraído um maior número de isentos aprovados, sendo 9 a média de 

aprovados por curso. Excetuando os cursos de Direito, Ciências Contábeis e 

Administração (os de maior demanda: 11.13, 7.16, 7.05, respectivamente), os demais (5 

cursos) são da área de Licenciatura. 
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Tabela 2: Aprovação dos Isentos em Cursos* do Campus Natal – com maior 

aprovação 
 

Cursos Demanda Aprovados % 

C. Contábeis – N 6.60 5 5,7 

C. Econômicas – M 8.84 5 5,7 

Turismo 6.04 5 5,7 

Ed. Artística/Artes Cênicas 4.72 5 5,7 

Ed. Artística/Música 4.30 6 6,8 

Geografia 6.40 6 6,8 

Pedagogia – T 7.21 9 10,3 

Pedagogia – N 6.44 8 9,1 

Serviço Social – M 9.63 5 5,7 

Serviço Social – T 9.23 7 8,0 

Eng. Materiais 3.48 6 6,8 

Eng. Elétrica 3.88 6 6,8 

Estatística 1.64 10 11,4 

Química 3.17 5 5,7 

Total - 87 100% 
Cursos com cinco ou mais candidatos aprovados (29,6% do total de candidatos). Média de Aprovação: 

6.2 candidatos por curso. 

Fonte: COMPERVE, 2004. 

 

 A tabela acima revela a relação dos cursos em que os isentos mais 

aprovam no Campus de Natal. A média de aprovação é de 6 candidatos por curso, 

destacando-se, no entanto, cursos com elevada demanda, como é o caso de Serviço 

Social M e T (9.63 e 9.23 respectivamente), Ciências Econômicas M (8.84), Pedagogia 

T e N (7.21 e 6.44 respectivamente), Ciências Contábeis N (6.60), Turismo (6.04), e 

Geografia Licenciatura (6.40). 
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Tabela 3: Isentos Aprovados no Campus Natal* – com menor aprovação 

 

Cursos Demanda Aprovados % 

Administração – N 8.40 2 2,0 

Ciências Contábeis - M 8.84 4 4,1 

Ciências Econômicas - N 4.64 3 3,1 

Ciências Sociais – M 5.52 4 4,1 

Ciências Sociais – N 4.48 4 4,1 

Comunicação Social (jornal.) - N 10.23 3 3,1 

Comunicação Social (radial.) - M 8.48 4 4,1 

Comunicação Social (radial.) - N 5.63 4 4,1 

Direito – N 12.69 2 2,0 

Ed. Artística (Art. Plásticas) 7.24 3 3,1 

Filosofia – Bachar. 2.24 3 3,1 

Filosofia – Licenc. 4.16 1 1,0 

Geografia – Bachar. 4.80 4 4,1 

História – Licenc. – M 6.47 2 2,0 

História – Licenc. – N 7.76 3 3,1 

Letras Licenc. (Port.) – M 4.83 3 3,1 

Letras Licenc. (Franc) 1.85 2 2,0 

Letras (Port.) – N 5.73 2 2,0 

Música 3.50 2 2,0 

Arquitetura 9.75 1 1,0 

C. Computação 6.72 1 1,0 

Eng. Civil 5.08 2 2,0 

Eng. Computação 5.97 1 1,0 

Eng. Mecânica 4.66 1 1,0 

Eng. Química 3.43 1 1,0 

Eng. Têxtil 2.02 4 4,1 

Física (Bachar.) 1.94 3 3,1 

Física (Licenc.) 2.56 1 1,0 

Geologia 4.16 3 3,1 

Matemática (Licenc.) - MT 1.80 3 3,1 

Química (Bachar.) 3.02 3 3,1 

Química (Licenc.) - MT 3.17 1 1,0 

Ciências Biológicas (Licenc.) - N 5.98 2 2,0 

Ecologia 3.90 2 2,0 

Ed. Física (Licenc.)- MT 8.46 3 3,1 

Ed. Física (Licenc.)- N 10.43 1 1,0 

Enfermagem e Obst. 11.85 3 3,1 

Farmácia 7.67 1 1,0 

Nutrição 11.73 1 1,0 

Odontologia 8.68 1 1,0 

Zootecnia 5.62 3 3,1 

Total - 97 100% 
        *Cursos com menos de cinco candidatos aprovados, representando 33% do total de candidatos. 

        Média de Aprovação: 2.03 candidatos por curso. 

        Fonte: COMPERVE, 2004. 
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 A tabela acima apresenta a relação dos 41 cursos em que os isentos 

apresentam maior dificuldade de aprovação. Nestes, a média foi de 2 aprovações por 

curso, chamando-se atenção para a aprovação, embora pequena, em cursos com elevada 

demanda e prestígio social: Direito N (2 aprovações e demanda 12.69), Enfermagem e 

Obstetrícia (3 aprovações e demanda 11.85), Nutrição (1 aprovação e demanda 11.73), 

Arquitetura (1 aprovação e demanda 9.75), Comunicação Social (3 aprovações e 

demanda 10.23), Odontologia (1 aprovação e demanda 8.68), Ciências Contábeis M (4 

aprovações e demanda 8.84), Administração N (2 aprovações e demanda 8.40), 

Comunicação Social Radialista M (4 aprovações e demanda 8.48), Educação Física MT 

(3 aprovações e demanda 8.46), Educação Física N (1 aprovação e demanda 10.43), 

Farmácia (1 aprovação e demanda 7.67), História Licenciatura (3 aprovações e demanda 

7.76), dentre outros. Uma análise detalhada da tabela acima permite constatar a 

presença de aprovados em cursos de todas as áreas de maior ou menor prestígio, embora 

de forma desequilibrada. 

 

Tabela 4: Cursos em que não há Aprovação de Isentos segundo a 

demanda: Campus Natal 
 

Cursos Demanda 

1. Administração – M 7.08 

2. Comunicação Social (Jorn.) – M 8.48 

3. Direito – M 14.39 

4. História (Bachar.) 3.70 

5. Letras (Inglês) 8.60 

6. Psicologia 16.56 

7. Eng. Produção 4.87 

8. Aqüicultura 7.33 

9. Biomedicina 7.33 

10. Ciências Biológicas (MT) 8.46 

11. Fisioterapia 15.37 

12. Medicina 26.87 
                                  Fonte: COMPERVE, 2004. 

 

 Dos 78 cursos com Oferta de Vagas, apenas 12 (15,38%) não apresentam 

aprovação de isentos. Nesta relação, encontram-se os cursos com maior demanda no 

Vestibular 2004: Medicina (26.87), Psicologia (16.56), Fisioterapia (15.37) e Direito M 

(14.39).  
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A tabela que segue sintetiza os isentos aprovados distribuídos por área. 

 
Tabela 5: Isentos Aprovados por Área 

 

Área Aprovados % 

Humanística I 182 53% 

Humanística II 114 49% 

Humanística III 2 0,7% 

Tecnológica I 1 0,3% 

Tecnológica II 77 26,2% 

Biomédica 17 5,8% 

Total 294 100% 

               Fonte: COMPERVE, 2004. 

            

 Continua concentrada, nas áreas Humanística I e II, a maior presença de 

isentos aprovados, seguidas da área Tecnológica II. 

 

3.2 Novas Formas de Acesso 

 

As últimas décadas vêm colocando uma nova realidade para o nível médio 

do ensino no País, pautada por: 

 uma exigência cada vez maior a esse nível de formação; 

 um aumento da matrícula nesse nível de ensino
1
; 

 uma concentração da demanda, provocando uma pressão por ingresso no Ensino 

Superior; 

 um acesso ao Ensino Superior, na faixa dos 18 aos 24 anos, que permanece 

baixo (em torno de 9%) no conjunto do País. 

Essas questões fomentam uma discussão sobre as formas de acesso ao 

Ensino Superior, tomando formato variado no conjunto das Universidades Públicas e 

Privadas do País, revelando a debilidade de políticas para enfrentar a questão. 

Para organizar um panorama sobre os novos mecanismos de acesso 

adotados pelas instituições de ensino superior, a Comissão procurou conhecer as 

alternativas implantadas atualmente em algumas IES. As informações sistematizadas 

evidenciam a existência de experiências nos Estados da federação com características 

diversas, dentre as quais podemos citar: utilização de modelos mistos, associando o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a processos seletivos (vestibulares) 
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tradicionais; associação de vestibulares com o sistema de cotas (negros, índios, escola 

pública) e os processos seletivos (vestibulares) seriados. 

Em relação ao Processo Seletivo Seriado, foram analisadas as experiências da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), da Universidade de Brasília (UnB) e da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A análise da experiência da UnB foi realizada 

tomando como referência os documentos da instituição. Em relação a UFSM, além da 

documentação adquirida, um dos membros da Comissão fez uma visita à instituição 

para coletar informações mais detalhadas. 

No que concerne à UFPB, procedeu-se a um exame mais detalhado do 

processo em razão de tratar-se de uma experiência mais próxima da nossa realidade. Em 

um primeiro momento, um membro da comissão (a presidente da COMPERVE) fez 

uma visita à instituição para um diagnóstico preliminar. Em um segundo momento, o 

Presidente da COPERVE da UFPB veio a Natal para uma sessão de trabalho com a 

Comissão.    

A análise que a Comissão vinha procedendo sobre o processo seriado tinha 

como preocupação basilar compreender se tal processo contribuía para democratizar o 

acesso de alunos da rede pública de ensino ao nível superior. Na verdade, o centro da 

questão residia em investigar se seria socialmente mais justo um processo seletivo único 

ou um processo seriado. 

No tocante às vantagens do PSS, o Presidente da COPERVE/UFPB 

esclareceu que a perspectiva de o candidato realizar as provas ao longo do Ensino 

Médio, e ao mesmo tempo ser informado sobre o seu desempenho, passou a orientar o 

seu comportamento no decorrer do processo seletivo. Realça que o aluno passa a perder 

o medo e se familiarizar mais com o processo seletivo como um todo. Igualmente, nesse 

sistema, “a escola é informada sobre o desempenho de seus alunos, o que permite o 

planejamento de ações para corrigir falhas no decorrer do processo”.  

Outra vantagem refere-se à relação entre a Universidade e o Ensino Médio, 

o que pode ser verificado por meio de algumas medidas, como o incremento no trato das 

informações enviadas à rede de ensino. Cria-se a possibilidade, pela divulgação dos 

resultados, de recuperação dos conteúdos nos quais os alunos apresentaram baixo 

desempenho. Esses resultados subsidiam estratégias de auto-avaliação desses 

                                                                                                                                                                          
1
 Segundo dados do INEP, em 2003, o Brasil apresentava uma matrícula no Ensino Médio Público de 

7.945.425 alunos, sendo 2.219.129 matriculados na Região Nordeste e 139.570 no Rio Grande do Norte. 
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desempenhos, por parte das escolas, e a manutenção do aluno no processo de estudo nas 

três séries do ensino médio.  

Essa dinâmica implementada, que aumentou significativamente a carga de 

trabalho dos membros da COPERVE, significou, também, um aumento considerável 

nos custos do processo seletivo. Ressalta, ainda, o Presidente, que não existem ações 

atuais de acompanhamento das mudanças implantadas, dos possíveis ajustes que devem 

ser realizados e do efeito sobre a melhoria no acesso dos alunos oriundos das escolas 

públicas. 

A Comissão fez uma avaliação da experiência da COPERVE/UFPB com o 

objetivo de sistematizar subsídios para estudar a possibilidade de implantar um processo 

semelhante na UFRN. A discussão e a avaliação realizada pela Comissão, acerca da 

experiência da UFPB, focalizaram não só as vantagens e desvantagens do Processo 

Seletivo Seriado, no que concerne à democratização do acesso, mas também a sua 

relação custo-benefício.  

Essa realidade delineada põe a necessidade de se refletir sobre a pertinência 

de implantação, na UFRN, de mudanças no processo seletivo. Indaga-se se o aumento 

de custos, conforme foi citado pelo Presidente da COPERVE/UFPB (indica-se que 

houve aumento significativo, mas não se especifica o quanto aumentou), justifica uma 

eventual mudança no processo e se essa mudança acarretaria um modelo socialmente 

mais justo. Pela experiência da UFPB e considerando os princípios delineados pela 

Comissão, não é possível se chegar a uma conclusão a respeito dessa questão, uma vez 

que estudos avaliativos ainda não estão disponíveis. 

Com relação a uma suposta racionalidade no processo, no sentido de torná-

lo mais “justo”, na medida em que avaliações seriadas podem ser mais efetivas que uma 

avaliação feita em um único momento, ainda não há clareza se o custo financeiro e a 

complexidade da mudança compensariam. 

Um aspecto importante que merece ser destacado como uma contribuição do 

PSS na UFPB é a articulação da universidade com a rede do Ensino Médio. A Comissão 

reafirmou um dos seus pressupostos: qualquer processo seletivo para ingresso no Ensino 

Superior deve estar articulado com o conteúdo do Ensino Médio, independente do 

Ensino Superior ser seriado, tradicional ou de outro formato. Nesse sentido, a 

universidade deve exercer papel importante no delineamento de uma política que 

permita a integração entre o sistema superior e o Ensino Médio Público. Na medida em 

que as Escolas do Ensino Médio tomem conhecimento de informações geradas pelo 
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processo seletivo e que o conteúdo desse processo seja objeto de estudo e análise, o 

citado processo passaria a ser não somente o “filtro dos mais aptos”, mas subsidiaria um 

conjunto de estratégias que favoreceriam para o avanço qualitativo do Ensino Médio. 

Essa perspectiva de articulação Universidades – Escolas do Ensino Médio Público 

contribuiria, certamente, para uma maior inclusão social e maior incorporação do acesso 

à universidade de alunos da Escola Pública. 

Os estudos realizados pela Comissão sobre o Processo Seletivo Seriado não 

são conclusivos sobre a sua contribuição para democratizar o acesso de alunos da 

Escola Pública ao Ensino Superior Público. 

 

3.3 Políticas Compensatórias 

 

No tocante à adoção de políticas compensatórias direcionadas à clientela 

historicamente excluída do Sistema Público de Ensino Superior, a Comissão enfocou a 

discussão no Sistema de Cotas. Analisaram-se as possibilidades e implicações da 

adoção do Sistema de Cotas para negros e para alunos de escola pública. Esse foi o 

ponto mais polêmico do debate e ocupou um período de tempo considerável do trabalho 

da Comissão. Foram produzidos dois textos para subsidiar o estudo (Anexo 2).  

A esse respeito, a Comissão aponta os argumentos que regem o debate 

nacional, e que estão presentes nele, sobre a adoção de cotas nas Universidades. 

                  a) Argumentos favoráveis – aqueles que defendem o sistema de cotas partem 

do pressuposto de que esse sistema é uma política de reparação do Estado brasileiro 

com setores historicamente excluídos do Ensino Superior Público. Em conferência 

recente, o Prof. Kabengele Munanga assinala que, no caso brasileiro, a adoção de 

políticas públicas de apoio aos negros é urgente para resolver um problema que se 

arrasta desde a abolição da escravatura. Ressalta ainda que mesmo que o Ensino Básico 

melhore sua qualidade agora, os negros e pobres levariam muitos anos para alcançarem 

o nível dos alunos brancos. Os defensores das cotas assinalam também que é necessário 

criar programas de apoio acadêmico e financeiro para os estudantes suprirem suas 

dificuldades, e assim propiciar a permanência e o fluxo regular desses alunos na 

universidade.  

                b) Argumentos contrários – os setores contrários ao sistema de cotas 

sustentam que ele é inconstitucional. A adoção do sistema de cotas, nessa compreensão, 

fere dois princípios básicos da Constituição: um deles é o da não discriminação, 



 21 

considerando que a Lei que cria as cotas discrimina para combater uma discriminação e, 

assim procedendo, cria uma outra discriminação; o outro refere-se ao mérito. Há ainda 

um argumento que sustenta que a proposição de cotas para IFES é um desserviço à idéia 

de universidade. Quando essa proposição encontra-se ancorada no argumento da 

inclusão social da juventude, significa um rebaixamento da agenda política porque o 

verdadeiro problema, em nosso país, é a ausência de políticas públicas consistentes para 

a inclusão social dos jovens. Nesse sentido, atribuir à universidade a responsabilidade 

pelo enfrentamento da exclusão dos jovens é, no mínimo, contribuir para desviar o olhar 

do essencial, ou seja, da falta de uma ação efetiva do governo para enfrentar o 

problema. No essencial, esse argumento reforça a compreensão de que é a meritocracia 

e não a justiça social que deve ser o critério de acesso e de permanência do aluno a uma 

universidade. 

Porém, esse não é um posicionamento consensual. Dados de uma pesquisa 

realizada no ano de 2004 pela Fundação Perseu Abramo indicam que 59% dos 

entrevistados concordam com a adoção do sistema de cotas, enquanto 36% se 

posicionaram contrários ao referido processo. Nessa pesquisa foram ouvidas 5000 

pessoas em 266 municípios. Entre os negros, não há uma concordância plena sobre o 

sistema de cotas, considerando que dentre os entrevistados apenas 68% defendem tal 

sistema. É importante lembrar que mesmo os negros que defendem as cotas não as 

consideram a melhor forma de combater a discriminação racial na universidade. 

A medida mais indicada na pesquisa refere-se à melhoria do ensino na 

escola pública (52%), seguida de ampliação de vagas nas universidades (24%), criação 

de cursinho pré-vestibular para negros (13%), sendo que a reserva de vagas só aparece 

na quarta posição.  

Em decorrência da complexidade do tema, não foi possível a construção de 

um consenso, na Comissão, sobre a adoção de cotas. O aspecto consensuado no debate 

refere-se à não adoção desse Sistema, quando tomado como referência apenas o critério 

racial. Por outro lado, existe uma posição majoritária, na Comissão, no sentido de 

recomendar a adoção de algum mecanismo de inclusão, articulando critérios 

socioeconômico e de desempenho do candidato da rede pública no processo seletivo. 

Nessa perspectiva, seriam beneficiados alunos negros, pardos e brancos, de 

condições sócioeconômicas desfavoráveis. Contudo, a Comissão alerta para as 

eventuais distorções que um mecanismo dessa natureza possa gerar. Assim, é preciso 

estar atento para não se correr riscos de promover injustiças, pois tanto em escolas 
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públicas quanto em escolas privadas existem alunos da classe média e alunos de baixo 

poder aquisitivo. Torna-se necessário, dessa forma, encontrar um critério que seja 

socialmente justo e que beneficie, de fato, os alunos que pertençam aos setores 

historicamente excluídos do ensino superior público. 

Em relação às cotas, mesmo diante das proposições do governo para que 

elas sejam adotadas nas universidades públicas, a Comissão sugere que a UFRN não 

adote esse procedimento, pelo menos por enquanto. A recomendação se direciona na 

perspectiva de promover novos estudos para aprofundar o tema e realizar uma série de 

debates, convidando instituições que defendem os direitos das minorias. 

No que concerne à temática das políticas afirmativas, a Comissão se 

posiciona nos seguintes termos: 

 uma política de inclusão consistente e permanente que contribua para 

ampliar o acesso de alunos da rede pública à Universidade Pública deve pautar-se no 

princípio de que a Educação Superior é um bem público, portanto a melhor política 

seria investir na melhoria qualitativa do conteúdo do Ensino Médio e na expansão de 

vagas nas universidades públicas; 

  diante da atual dificuldade de se concretizar, a curto prazo, uma política 

com as características apresentadas no posicionamento anterior, a Comissão propõe a 

adoção de um Argumento de Inclusão (AI) para alunos da rede pública no qual 

articulam-se critérios sócioeconômicos e de desempenho acadêmico, esperando ser essa 

uma ação emergencial e transitória. O citado argumento será apresentado, em seus 

detalhes, no item 5 deste relatório. 

 

3.4 Recomposição de Vagas Ociosas na UFRN 

 

A política de acesso deve estar comprometida tanto com a melhoria do 

processo seletivo para o ingresso dos alunos na UFRN quanto com o fluxo deles após a 

chegada à universidade. Nos últimos anos a UFRN tem constatado que, em alguns 

cursos, a taxa de sucesso  tem sido muito aquém da desejada (Anexo 3). Isso significa 

que muitos alunos ou não conseguem fluir regularmente ou abandonam o seu curso.  

                                                           

Refere-se à relação entre o número de alunos ingressantes e concluintes. 
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O abandono, muitas vezes, é decorrente do seu desligamento da Instituição 

por meio de medidas legais. Atualmente, são três os mecanismos adotados pela UFRN 

para desligar os alunos do quadro discente:  

 cancelamento por esgotamento de prazo máximo para a integralização curricular 

(Resolução nº 255/92 - CONSEPE);  

 cancelamento do cadastro de alunos que são reprovados três vezes em uma 

mesma disciplina (Resolução nº 084/98 - CONSEPE);  

 desligamento do aluno que deixa de realizar a sua matrícula por mais de um 

semestre letivo (Resolução nº 083/98 - CONSEPE). 

O quadro a seguir apresenta a situação relativa ao desligamento de alunos do 

quadro discente da UFRN entre o período 2000.2 e 2004.1, motivado por disposição 

normativa.  

 

Tabela 6: Alunos com Cadastro Cancelado entre o Período 2000.2 a 2004.1 

 

Dispositivo Legal Número de Alunos 

Resolução 255 (prazo)    270 

Resolução 083 (não realiza matrícula por mais de 

um semestre) 

1.791 

Resolução 084 (reprovação três vezes a mais)    396 

Total de Vagas 2.457 

Fonte: DAE/UFRN, 2003. 

 

Além dessas vagas ociosas decorrentes da aplicação da legislação, temos 

também aquelas que se consubstanciam pela mudança de curso do aluno que se submete 

a outro vestibular. A título de exemplo, podemos citar que, no ano 2004, 169 alunos 

foram aprovados no Processo Seletivo para mudança de curso, ocupando, dessa forma, 

um conjunto de vagas que seriam preenchidas por alunos que ainda não tiveram acesso 

à UFRN. Essa constatação deve servir de alerta para a necessidade de a UFRN colocar 

na agenda de discussão a possibilidade de implementar o mecanismo de movimentação 

interna de alunos entre os Cursos (reopção).   

Como vimos, o abandono motivado por decisão pessoal ou por disposições 

normativas tem criado, na universidade, um conjunto significativo de vagas ociosas. 

Esse quadro deve ser considerado na definição da política de acesso, tanto buscando 
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repor as vagas ociosas por meio do processo seletivo quanto procedendo a um estudo da 

situação desses alunos para promover o seu retorno à UFRN.      
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4 PROPOSIÇÕES PARA A POLÍTICA DE ACESSO À UFRN 

 

A discussão sobre uma Política de Acesso da UFRN inicia-se com o 

redimensionamento do papel da COMPERVE
2
, ampliando-se, portanto, seu campo de 

competência. Nessa perspectiva, a COMPERVE subsidiou a Comissão oferecendo 

dados e estudos que foram fundamentais para a definição das políticas que estarão 

sendo delineadas a seguir. 

As discussões e análises efetuadas pela Comissão indicam a necessidade de 

se adotarem procedimentos para melhoria do acesso e da permanência de alunos da rede 

pública à UFRN, considerando ser este o contingente com menor chance de ingressar 

em seus cursos, particularmente naqueles de maior concorrência.  

No PS 2004, por exemplo, a taxa de aprovação de alunos oriundos de 

escolas públicas ficou em torno de 35%, considerando a aprovação do CEFET em 11% 

e das demais escolas públicas em 24,2% como mostra a tabela que segue. 

Tabela 7: Inscritos e Aprovados por Tipo de Instituição Escolar – dados gerais 

PS 2004 

TIPO DE ESCOLA N° DE INSCRITOS N° DE APROVADOS 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

PÚBLICA 9359 35,4% 900 24,2% 

PRIVADA 15100 57,2% 2319 62,4% 

PÚBLICA 

FEDERAL 

1274 4,8% 422 11,3% 

NÃO 

INFORMARAM 

615 2,3% 72 2,0% 

TOTAL 26348 100% 3713 100% 

Fonte: COMPERVE, 2004. 

 

 

 

 

                                                           
2
 A COMPERVE, seguindo orientação da administração central da UFRN, a partir de julho/2003, passa 

por uma reestruturação deixando de ser apenas a Comissão Permanente do Vestibular para assumir uma 

nova dimensão administrativa e dar suporte técnico-acadêmico e científico para a administração 

universitária, voltando-se, portanto, para elaborar estudos e disponibilizar informações que possam 

viabilizar as políticas de acesso à UFRN, seja para o ensino universitário, seja para os demais quadros da 

administração pública superior. 
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4.1 Dos Princípios: 

 

As ações recomendadas neste relatório devem traduzir-se em políticas da 

UFRN, a curto e médio prazos, voltadas ao contingente de alunos do Sistema Público de 

Ensino. As ações pautam-se no princípio geral de democratizar o acesso e a 

permanência do aluno da rede pública de ensino na UFRN, o qual se expressa nos 

seguintes pressupostos: 

     a) o processo seletivo deve induzir a melhoria do nível formativo do Ensino Médio 

Público; 

     b) o acesso à UFRN do aluno da rede pública deve ser pensado com base em um 

Plano de Metas Inclusivas; 

     c) o acesso garantido exige, por sua vez, políticas que apóiem a permanência bem 

sucedida dos ingressantes nos cursos da UFRN. 

 

O esquema abaixo representa os princípios acima resumidos: 

 

Princípios Político-Acadêmicos e Sociais da Política de Acesso à UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o especificado na figura acima, a política de acesso proposta 

para a UFRN está embasada em princípios políticos, sociais e acadêmicos em que o 

acesso à universidade requer um compromisso com a melhoria da qualidade do Ensino 

Médio público. Ao mesmo tempo, a referida política de acesso deve garantir ações 

voltadas para a permanência e para o fluxo regular dos alunos em seus cursos. 

                                                                                                                                                                          

 

POLÍTICA DE ACESSO À UFRN 

(Princípios Político-Acadêmicos e Sociais) 

Política de Acesso Políticas de Permanência 

Qualidade do Ensino Médio Ações Afirmativas 
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 Chama-se atenção para a necessidade de se definir, no âmbito do orçamento 

da UFRN, recursos específicos para viabilizar as ações de uma política de acesso como 

a aqui proposta. 

 

4.2 Das Ações Propostas 

 

a) Isenção de alunos da rede pública: 

  

 garantir a ampliação do percentual de isenção, considerando os custos do 

Processo Seletivo; 

 criar um sistema de isenção com base em novos critérios para os alunos de 

escolas públicas. Nesse sentido, torna-se necessário proceder a uma revisão 

completa no atual processo de isenção, pautada em critérios que possibilitem 

ampliar a demanda de alunos e elevar o índice de aprovação; 

 articular, no processo de isenção, indicadores sociais e de desempenho 

acadêmico dos alunos no Ensino Médio; 

 firmar convênios com o Governo do Estado e com as Prefeituras Municipais, 

objetivando financiar parte da taxa de inscrição de alunos da rede pública de 

ensino; 

 firmar parcerias com instituições que ocupam atualmente o espaço da UFRN 

para financiar parte dos custos da isenção, tais como Bancos, Correios e 

Telégrafos; 

 realizar processos seletivos para outras instituições com o propósito de arrecadar 

recursos para apoiar a política/ações para o acesso de alunos da rede pública 

para a UFRN. 

 

b) Ações junto ao Cursinho do DCE: 

 

 orientações sobre os cursos da UFRN; 

 orientações sobre o processo seletivo (estudo sobre o conteúdo, a natureza e a 

estrutura das provas do Processo Seletivo); 

 definição de apoio material para ampliação de vagas no cursinho, incluindo 

ampliação do espaço físico, ajuda financeira com recursos oriundos da 

COMPERVE, entre outros. 
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c) Ações junto às escolas da Rede Pública/Ensino Médio: 

 

 desenvolvimento de projetos e ações pedagógicas que potencializem a presença    

da Universidade junto ao sistema público de Ensino Médio; 

 criação de Curso de Aprofundamento de Estudos (CAE) para alunos 

matriculados na 3ª série do Ensino Médio. A UFRN entraria com orientação 

didático-pedagógica, professores e estagiários das licenciaturas (campo de 

estágio). A Secretaria de Educação se responsabilizaria pelo financiamento de 

bolsas, espaço físico, material didático e de apoio; 

 oferta de cursos de formação continuada para professores da Educação Básica; 

 seminários para docentes do Ensino Médio, objetivando fornecer informações 

sistematizadas sobre a UFRN e seu processo seletivo, bem como sobre a 

estrutura das provas, programas e conteúdos; 

 ações de incentivo aos alunos do 3º ano do Ensino Médio, principalmente 

quando identificadas potencialidades para prosseguir estudos em nível superior; 

 seminários com alunos para informá-los sobre o processo seletivo, cursos da 

UFRN e escolhas vocacionadas. 

 

d) Ações para garantir a permanência dos Alunos Aprovados: 

 

 constituir espaço de discussão em vários fóruns da UFRN para socializar os 

estudos sobre o Ensino Superior relativos ao Processo Seletivo e seus resultados, 

assim como o perfil dos alunos matriculados nos cursos da UFRN; 

 identificar necessidades educacionais específicas dos alunos provenientes da 

rede pública, com base em estudos advindos do desempenho desses alunos no 

Processo Seletivo; 

 ampliar o Programa de Bolsas de Estudos;  

 reativar/dinamizar o processo de orientação acadêmica e pedagógica dos alunos 

em seus Cursos/Departamentos; 

 ampliar o engajamento dos alunos junto às Bases de Pesquisas, laboratórios, 

eventos acadêmicos, dentre outros; 
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 melhorar o apoio institucional no que se refere ao acesso do aluno ao 

Restaurante Universitário, ao Sistema de transportes, às bibliotecas e às 

residências universitárias. 

 

e) Diferencial para Alunos das Escolas Públicas: Argumento de Inclusão (AI) 

 

A Comissão propõe um Argumento de Inclusão para alunos da rede pública 

de ensino, criando uma estratégia de inclusão pautada em um sistema de pontuação 

diferenciado, tomando como referência critérios sócioeconômicos e de desempenho no 

Processo Seletivo. Esse argumento deve constituir-se em uma ação transitória, 

objetivando ampliar o acesso dos alunos da rede pública que, mesmo apresentando um 

bom desempenho no processo seletivo, colocam-se sempre em desvantagem em relação 

aos alunos da rede privada. No item 5 deste relatório, apresentamos o detalhamento da 

proposta do Argumento de Inclusão (AI) 

 

f) Ajustes no atual Processo Seletivo: 

 

 reavaliar o atual processo seletivo, no sentido de tornar as provas mais voltadas 

para os conteúdos ministrados no Ensino Médio; 

 caminhar na direção de articular o sistema de avaliação (PS) com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; 

 estabelecer um diálogo mais permanente entre as diferentes áreas do 

conhecimento, criando assim as condições iniciais para a elaboração de provas 

que possam integrar áreas de conteúdo; 

 avançar na elaboração das provas do Processo Seletivo, realçando a avaliação 

centrada em competências e habilidades; 

 aproveitar a boa cultura da UFRN na realização de avaliação qualitativa e ter um 

perfil de provas adequado aos programas, buscando a avaliação de 

comportamentos mais amplos e não individuais; 

 proceder a estudos das provas e dos desempenhos dos candidatos no Processo 

Seletivo dos últimos 3 anos para auxiliar no processo de reorganização dos 

instrumentos de avaliação adotados;  

 reajustar os programas das disciplinas para adequá-los às novas orientações 

curriculares. 
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g) Indução de Estudos e Pesquisas para subsidiar a Política de Acesso e Permanência 

de Alunos na UFRN: 

 

 estudar a possibilidade de implantar o sistema de reopção para alunos que 

desejam mudar de curso na UFRN; 

 redefinir o Sistema de Reingresso, visando redimensioná-lo na perspectiva de 

transformar parte das vagas destinadas a essa forma de ingresso em vagas para o 

Processo Seletivo; 

 reintegrar à UFRN, com base em critérios estabelecidos em resolução específica, 

alunos desligados de seus cursos e que faltam poucas disciplinas para concluí-lo; 

 desenvolver estudos/pesquisas sobre os temas relativos ao Ensino Médio para 

orientar as ações nesse nível de ensino. 

 

h) Definir mecanismos de aproximação entre a UFRN, o CEFET e a UERN: 

 

 definir estratégias para realizar processo seletivo unificado entre as instituições 

públicas de Ensino Superior do RN; 

 analisar as experiências do Sistema de Cotas para alunos da rede pública (50% 

das vagas), desenvolvidas pelo CEFET e UERN. 

 

i) Ampliação de Vagas: 

 

 Criação de novos cursos com modalidades curriculares diversos: presencial e a 

distância. 
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5  ARGUMENTO DE INCLUSÃO PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA 

 

5.1 Diagnóstico 

 

Estudo realizado com base em dados fornecidos pela Comissão Permanente 

do Vestibular, COMPERVE, referentes ao processo seletivo de 2004, mostra algumas 

informações relevantes com relação ao comportamento de alunos das redes pública e 

privada de ensino. Uma primeira constatação é que os alunos de escola pública, de 

modo geral, apresentam argumento médio final inferior aos alunos de escola privada. 

Isso pode ser facilmente demonstrado pelos dados ilustrados na Figura 1 apresentada a 

seguir. As causas para essa situação possuem, evidentemente, raízes sociais e históricas, 

contudo apontam para a necessidade da implementação de políticas compensatórias por 

parte da Universidade, no sentido de aumentar as possibilidades de acesso de alunos de 

escola pública.  
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Figura 1. Argumento final médio e respectivo desvio-padrão de acordo com área e 

tipo de escola. Processo Seletivo 2004. Fonte: Comissão Permanente do Vestibular 

– COMPERVE. 

 

Uma outra situação que os dados da COMPERVE permitem evidenciar diz 

respeito ao fato de que, de uma maneira geral, a proporção de alunos de escola pública 

aprovados é, na maioria das vezes, inferior à proporção de alunos inscritos no Processo 

Seletivo. Essa realidade pôde ser evidenciada a partir da construção de um indicador 

obtido a partir da divisão da proporção de alunos de escola pública inscritos pela 
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proporção de alunos aprovados, o qual denominamos de “Indicador de Desigualdade no 

Acesso”, ilustrado no esquema a seguir. 

 

Indicador de 
desigualdade no acesso

=

Proporção de alunos de 
escola pública inscritos

Proporção de alunos de 
escola pública aprovados

Indicador de 
desigualdade no acesso

=

Proporção de alunos de 
escola pública inscritos

Proporção de alunos de 
escola pública aprovados

 

 

 A proporção de alunos da escola pública inscritos é obtida pela divisão da 

quantidade de alunos da escola pública inscritos pelo total geral de alunos inscritos no 

Processo Seletivo. Da mesma forma, calcula-se a proporção de alunos da escola pública 

aprovados.  

Esse indicador foi calculado para todos os cursos de graduação da UFRN, 

tendo como base os dados do Processo Seletivo 2004. Os resultados encontrados, de 

acordo com a área, estão ilustrados nas Tabelas de 12 a 14. 

Tabela 12. Distribuição percentual de aprovados e inscritos, segundo curso e tipo 

de escola cursada pelo candidato, para a área TECNOLÓGICA. Natal, RN. 2004. 

 Aprovados Inscritos  

Curso 
Pública (a) Privada (b) Pública (c) Privada (d) 

Indic (c/a) 
(
*

)
 

MATEMÁTICA - B – MT 41,67 58,33 35,71 64,29 0,86 

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 48,94 51,06 46,35 53,65 0,95 

MATEMÁTICA 94,74 5,26 93,86 6,14 0,99 

QUÍMICA - L – N 60,00 40,00 60,87 39,13 1,01 

ENGENHARIA TÊXTIL 41,46 58,54 43,02 56,98 1,04 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 38,71 61,29 40,97 59,03 1,06 

ESTATÍSTICA 52,00 48,00 54,88 45,12 1,06 

FÍSICA – N 61,22 38,78 66,39 33,61 1,08 

FÍSICA – MT 56,25 43,75 62,37 37,63 1,11 

QUÍMICA - B – MT 50,00 50,00 56,42 43,58 1,13 

MATEMÁTICA - L – N 65,12 34,88 74,87 25,13 1,15 

ENGENHARIA MECÂNICA 37,97 62,03 46,24 53,76 1,22 

ENGENHARIA QUÍMICA 36,67 63,33 46,00 54,00 1,25 

ENGENHARIA DE MATERIAIS 37,50 62,50 46,72 53,28 1,25 

MATEMÁTICA - L – MT 56,67 43,33 71,43 28,57 1,26 

GEOLOGIA 42,86 57,14 55,00 45,00 1,28 

ENGENHARIA CIVIL 30,61 69,39 42,31 57,69 1,38 

ENGENHARIA ELÉTRICA 35,96 64,04 51,04 48,96 1,42 

QUÍMICA - L – MT 41,38 58,62 61,47 38,53 1,49 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 15,91 84,09 30,99 69,01 1,95 

ARQUITETURA E URBANISMO 15,38 84,62 33,33 66,67 2,17 

Total 45,76 54,24 53,34 46,66 1,24 
(
*

)
 Indicador obtido pela divisão entre inscritos e classificados para a escola pública. 

Fonte: COMPERVE, 2004. 
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Tabela 13. Distribuição percentual de aprovados e inscritos, segundo curso e tipo 

de escola cursada pelo candidato, para a área HUMANÍSTICA. Natal, RN. 2004. 

 Aprovados Inscritos  

Curso 
Pública (a) Privada (b) Pública (c) Privada (d) 

Indic (c/a) 
(
*

)
 

MÚSICA 78,95 21,05 59,09 40,91 0,75 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS – N 59,57 40,43 54,02 45,98 0,91 

ED. ART. - ARTES CÊNICAS 63,64 36,36 59,09 40,91 0,93 

ED. ART. – MÚSICA 70,00 30,00 65,85 34,15 0,94 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – N 56,41 43,59 55,73 44,27 0,99 

LETRAS – LÍNGUA FRANCESA 75,00 25,00 75,00 25,00 1,00 

GEOGRAFIA 92,50 7,50 93,00 7,00 1,01 

LETRAS 65,91 34,09 67,28 32,72 1,02 

HISTÓRIA 89,74 10,26 93,48 6,52 1,04 

ADMINISTRAÇÃO 70,00 30,00 72,96 27,04 1,04 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – M 39,58 60,42 41,55 58,45 1,05 

FILOSOFIA - L – N 57,14 42,86 60,20 39,80 1,05 

LETRAS – LÍNGUA INGLESA 52,63 47,37 56,47 43,53 1,07 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS – M 38,00 62,00 41,51 58,49 1,09 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 79,55 20,45 87,97 12,03 1,11 

PEDAGOGIA – N 61,54 38,46 68,47 31,53 1,11 

SERVIÇO SOCIAL – M 52,50 47,50 59,19 40,81 1,13 

GEOGRAFIA – M 53,33 46,67 60,28 39,72 1,13 

HISTÓRIA - L – M 48,28 51,72 55,56 44,44 1,15 

ADMINISTRAÇÃO – M 31,11 68,89 36,14 63,86 1,16 

SERVIÇO SOCIAL – T 52,50 47,50 61,22 38,78 1,17 

LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA 

– N 
55,17 44,83 65,27 34,73 1,18 

PEDAGOGIA 76,32 23,68 91,27 8,73 1,20 

HISTÓRIA - L – N 53,06 46,94 63,61 36,39 1,20 

FILOSOFIA - B – N 50,00 50,00 61,82 38,18 1,24 

DIREITO 52,50 47,50 66,44 33,56 1,27 

ADMINISTRAÇÃO – N 38,37 61,63 49,45 50,55 1,29 

CIÊNCIAS SOCIAIS – N 42,55 57,45 55,09 44,91 1,29 

CIENCIAS SOCIAIS – M 43,75 56,25 56,72 43,28 1,30 

GEOGRAFIA – N 47,50 52,50 63,31 36,69 1,33 

PEDAGOGIA – T 42,31 57,69 56,76 43,24 1,34 

HISTÓRIA - B – M 35,00 65,00 48,61 51,39 1,39 

BIBLIOTECONOMIA 46,43 53,57 64,49 35,51 1,39 

COM. SOCIAL – RADIALISMO – M 26,67 73,33 38,55 61,45 1,45 

ED. ART. - ARTES PLÁSTICAS 40,00 60,00 58,48 41,52 1,46 

LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA 

– M 
40,00 60,00 61,43 38,57 1,54 

COM. SOCIAL – RADIALISMO – N 27,59 72,41 42,94 57,06 1,56 

PSICOLOGIA 24,44 75,56 39,64 60,36 1,62 

TURISMO 25,00 75,00 44,16 55,84 1,77 

DIREITO – N 19,18 80,82 37,83 62,17 1,97 

COM. SOCIAL – JORNALISMO – M 15,00 85,00 30,84 69,16 2,06 

COM. SOCIAL – JORNALISMO – N 17,50 82,50 37,63 62,37 2,15 

DIREITO – M 7,79 92,21 23,71 76,29 3,04 

Total 49,16 50,84 57,72 42,28 1,30 
(
*

)
 Indicador obtido pela divisão entre inscritos e classificados para a escola pública. 

 

Fonte: COMPERVE, 2004 



 34 

Tabela 14. Distribuição percentual de aprovados e inscritos, segundo curso e tipo 

de escola cursada pelo candidato, para a área BIOMÉDICA. Natal, RN. 2004. 

 Aprovados Inscritos  

Curso 

Pública 

(a) 

Privada 

(b) 

Pública 

(c) 

Privada 

(d) 

Indic (c/a) 
(
*

)
 

EDUCAÇÃO FÍSICA – MT 37,93 62,07 42,14 57,86 1,11 

ECOLOGIA 31,03 68,97 39,81 60,19 1,28 

AQUICULTURA 27,59 72,41 36,59 63,41 1,33 

ZOOTECNIA 30,00 70,00 42,12 57,88 1,40 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - N 30,51 69,49 52,86 47,14 1,73 

NUTRIÇÃO 20,00 80,00 36,14 63,86 1,81 

FISIOTERAPIA 14,29 85,71 26,61 73,39 1,86 

MEDICINA 7,06 92,94 13,32 86,68 1,89 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 

MT 
15,15 84,85 34,04 65,96 2,25 

ENFERMAGEM E 

OBSTETRÍCIA 
15,38 84,62 39,01 60,99 2,54 

FARMÁCIA 12,79 87,21 32,93 67,07 2,57 

ODONTOLOGIA 7,25 92,75 22,51 77,49 3,11 

BIOMEDICINA 7,41 92,59 26,79 73,21 3,62 

EDUCAÇÃO FÍSICA – N 6,67 93,33 40,67 59,33 6,10 

Total 18,79 81,21 34,68 65,32 2,33 
(
*

)
 Indicador obtido pela divisão entre inscritos e classificados para a escola pública. 

Fonte: COMPERVE, 2004. 

 

O Indicador de Desigualdade de Acesso proposto funda-se em uma lógica de análise em 

que são possíveis três situações distintas: 

 quando o Indicador é igual a 1,0 → significa que há uma mesma proporção 

entre alunos inscritos e alunos aprovados; 

 quando o Indicador é menor que 1,0 → representa uma maior proporção de 

alunos de escola pública aprovados em relação aos alunos inscritos; 

 quando o Indicador é maior que 1,0 → significa uma menor proporção de 

alunos de escola pública aprovados em relação aos alunos inscritos. 

A situação em que os alunos da escola pública aprovados estão em menor 

proporção do que os alunos inscritos pode ser considerada indesejável, na medida em 

que ilustra desigualdade no acesso ao ensino superior na UFRN.  

Uma análise com base nos dados das tabelas 12, 13 e 14 permite desenhar 

algumas situações que merecem ser consideradas na definição de uma política de acesso 

ao ensino superior na UFRN.  

Segundo os dados apresentados na Tabela 12, quando consideramos os 

cursos da área tecnológica, a proporção média entre alunos oriundos da escola pública 

inscritos e aprovados no Processo Seletivo é de 1,24. Em números aproximados, 



 35 

significa que a proporção entre alunos inscritos e aprovados no Processo Seletivo é de 6 

para 5. Para essa área, portanto, há um equilíbrio razoável entre a procura e a aprovação 

de alunos da escola pública, quando tomamos a área em sua totalidade. Vale salientar, 

contudo que o indicador para essa área varia de 2,17 para o Curso de Arquitetura e 

Urbanismo e de 0,99 para o Curso de Matemática, e somente 4 cursos têm proporção 

igual ou muito próxima de 1. 

Os dados da Tabela 13, evidenciam que o indicador de proporção entre 

alunos oriundos da escola pública inscritos e aprovados na área de humanas é igual a 

1,30, ligeiramente superior à área tecnológica, que é de 1,24. Essa situação decorre, 

provavelmente, do valor alto encontrado para o Curso de Direito que se situa no 

patamar de 3,04, o que contribuiu para a elevação da média na referida área. Dentre os 

43 cursos dessa área, 7 apresentam valor abaixo ou um pouco superior a 1(Música, 

Ciências Econômicas noturno, Educação Artística- Artes Cênicas, Educação Artística – 

Música, Ciências Contábeis noturno, Letras – Língua Francesa e Geografia). 

Para a área biomédica, conforme o especificado na Tabela 14, as diferenças 

entre a proporção de alunos de escola pública inscritos e aprovados, no Processo 

Seletivo, é mais marcante do que nas áreas de tecnológica e humanas. Nenhum curso da 

área biomédica tem indicador igual ou inferior a 1 e o máximo dentre todos os cursos é 

observado em Educação Física (6,10). É nessa área, entretanto, que são observados os 

menores percentuais de alunos de escola pública inscritos. O  índice de proporção dessa 

área é de 2,33%  

Os dados, na sua totalidade, revelam ainda que a proporção de alunos de 

escola pública inscritos para o Processo Seletivo é bastante variada, considerando os 

diversos cursos de graduação da UFRN. Essa proporção é de mais de 90% em alguns 

cursos, como, por exemplo, em Geografia e Matemática, e somente pouco mais de 13% 

no Curso de Medicina.  

Diante desse cenário, políticas compensatórias para o ingresso de alunos de 

escola pública na universidade, que tenham como princípio basilar um sistema linear de 

cotas, teriam efeito limitado sobre alguns cursos e, provavelmente, exagerado em 

outros. 
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QUÍMICA - L - MT

ED. ART. - ARTES PLÁSTICAS

COM. SOCIAL - RADIALISMO - M

ENGENHARIA ELÉTRICA

ZOOTECNIA

BIBLIOTECONOMIA

HISTÓRIA - B - M

ENGENHARIA CIVIL

PEDAGOGIA - T

GEOGRAFIA - N

AQUICULTURA

CIENCIAS SOCIAIS - M

CIÊNCIAS SOCIAIS - N

ADMINISTRAÇÃO - N

GEOLOGIA

ECOLOGIA

DIREITO

FÍSICA - MT

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - M

FÍSICA - N

LETRAS - LÍNGUA INGLESA

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ESTATÍSTICA

FILOSOFIA - L - N

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - M

ADMINISTRAÇÃO

HISTÓRIA

ENGENHARIA TÊXTIL

LETRAS

QUÍMICA - L - N

GEOGRAFIA

MATEMÁTICA - L - MT

Até 1,00
9 cursos

De 1,01 a 1,50
49 cursos

LETRAS - LÍNGUA FRANCESA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - N

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

ED. ART. - MÚSICA

ED. ART. - ARTES CÊNICAS

CIÊNCIAS ECONOMICAS - N

MATEMÁTICA - B - MT

MÚSICA

ENGENHARIA DE MATERIAIS

FILOSOFIA - B - N

ENGENHARIA MECÂNICA

HISTÓRIA - L - N

PEDAGOGIA

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - N

SERVIÇO SOCIAL - T

ADMINISTRAÇÃO - M

HISTÓRIA - L - M

MATEMÁTICA - L - N

GEOGRAFIA - M

QUÍMICA - B - MT

SERVIÇO SOCIAL - M

PEDAGOGIA - N

EDUCAÇÃO FÍSICA - MT

ENGENHARIA QUÍMICA

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

MEDICINA

FISIOTERAPIA

NUTRIÇÃO

TURISMO

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - N

PSICOLOGIA

COM. SOCIAL - RADIALISMO - N

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - M

EDUCAÇÃO FÍSICA - N

BIOMEDICINA

ODONTOLOGIA

DIREITO - M

FARMÁCIA

ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - MT

ARQUITETURA E URBANISMO

COM. SOCIAL - JORNALISMO - N

COM. SOCIAL - JORNALISMO - M

DIREITO - N

De 1,51 a 2,00
9 cursos

Mais de 2,00
11 cursos

QUÍMICA - L - MT

ED. ART. - ARTES PLÁSTICAS

COM. SOCIAL - RADIALISMO - M

ENGENHARIA ELÉTRICA

ZOOTECNIA

BIBLIOTECONOMIA

HISTÓRIA - B - M

ENGENHARIA CIVIL

PEDAGOGIA - T

GEOGRAFIA - N

AQUICULTURA

CIENCIAS SOCIAIS - M

CIÊNCIAS SOCIAIS - N

ADMINISTRAÇÃO - N

GEOLOGIA

ECOLOGIA

DIREITO

QUÍMICA - L - MT

ED. ART. - ARTES PLÁSTICAS

COM. SOCIAL - RADIALISMO - M

ENGENHARIA ELÉTRICA

ZOOTECNIA

BIBLIOTECONOMIA

HISTÓRIA - B - M

ENGENHARIA CIVIL

PEDAGOGIA - T

GEOGRAFIA - N

AQUICULTURA

CIENCIAS SOCIAIS - M

CIÊNCIAS SOCIAIS - N

ADMINISTRAÇÃO - N

GEOLOGIA

ECOLOGIA

DIREITO

FÍSICA - MT

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - M

FÍSICA - N

LETRAS - LÍNGUA INGLESA

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ESTATÍSTICA

FILOSOFIA - L - N

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - M

ADMINISTRAÇÃO

HISTÓRIA

ENGENHARIA TÊXTIL

LETRAS

QUÍMICA - L - N

GEOGRAFIA

MATEMÁTICA - L - MT

FÍSICA - MT

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - M

FÍSICA - N

LETRAS - LÍNGUA INGLESA

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ESTATÍSTICA

FILOSOFIA - L - N

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - M

ADMINISTRAÇÃO

HISTÓRIA

ENGENHARIA TÊXTIL

LETRAS

QUÍMICA - L - N

GEOGRAFIA

MATEMÁTICA - L - MT

Até 1,00
9 cursos

De 1,01 a 1,50
49 cursos

LETRAS - LÍNGUA FRANCESA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - N

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

ED. ART. - MÚSICA

ED. ART. - ARTES CÊNICAS

CIÊNCIAS ECONOMICAS - N

MATEMÁTICA - B - MT

MÚSICA

LETRAS - LÍNGUA FRANCESA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - N

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

ED. ART. - MÚSICA

ED. ART. - ARTES CÊNICAS

CIÊNCIAS ECONOMICAS - N

MATEMÁTICA - B - MT

MÚSICA

ENGENHARIA DE MATERIAIS

FILOSOFIA - B - N

ENGENHARIA MECÂNICA

HISTÓRIA - L - N

PEDAGOGIA

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - N

SERVIÇO SOCIAL - T

ADMINISTRAÇÃO - M

HISTÓRIA - L - M

MATEMÁTICA - L - N

GEOGRAFIA - M

QUÍMICA - B - MT

SERVIÇO SOCIAL - M

PEDAGOGIA - N

EDUCAÇÃO FÍSICA - MT

ENGENHARIA QUÍMICA

ENGENHARIA DE MATERIAIS

FILOSOFIA - B - N

ENGENHARIA MECÂNICA

HISTÓRIA - L - N

PEDAGOGIA

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - N

SERVIÇO SOCIAL - T

ADMINISTRAÇÃO - M

HISTÓRIA - L - M

MATEMÁTICA - L - N

GEOGRAFIA - M

QUÍMICA - B - MT

SERVIÇO SOCIAL - M

PEDAGOGIA - N

EDUCAÇÃO FÍSICA - MT

ENGENHARIA QUÍMICA

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

MEDICINA

FISIOTERAPIA

NUTRIÇÃO

TURISMO

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - N

PSICOLOGIA

COM. SOCIAL - RADIALISMO - N

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - M

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

MEDICINA

FISIOTERAPIA

NUTRIÇÃO

TURISMO

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - N

PSICOLOGIA

COM. SOCIAL - RADIALISMO - N

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - M

EDUCAÇÃO FÍSICA - N

BIOMEDICINA

ODONTOLOGIA

DIREITO - M

FARMÁCIA

ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - MT

ARQUITETURA E URBANISMO

COM. SOCIAL - JORNALISMO - N

COM. SOCIAL - JORNALISMO - M

DIREITO - N

EDUCAÇÃO FÍSICA - N

BIOMEDICINA

ODONTOLOGIA

DIREITO - M

FARMÁCIA

ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - MT

ARQUITETURA E URBANISMO

COM. SOCIAL - JORNALISMO - N

COM. SOCIAL - JORNALISMO - M

DIREITO - N

De 1,51 a 2,00
9 cursos

Mais de 2,00
11 cursos

Um delineamento da realidade na UFRN, considerando a divisão dos cursos, 

de acordo com o Indicador de Desigualdade, pode ser observado na Figura 2 a seguir. 

 

 

 

Figura 2. Distribuição dos cursos de acordo com as faixas do Indicador de 

Desigualdade no Acesso. Fonte: COMPERVE – Dados do Processo Seletivo 2004. 

 

As informações sistematizadas na figura 2 indicam que apenas nove cursos 

de graduação da UFRN apresentam um indicador igual ou inferior a 1, ou seja, 

apresentam uma razão entre alunos de escola pública inscritos e aprovados no Processo 

Seletivo dentro de parâmetros aceitáveis. 

Em linhas gerais, portanto, uma proposta concreta de maior inclusão de 

alunos de escola pública, melhorando o seu acesso à Universidade, deve, 

primeiramente, corrigir as discrepâncias entre procura e aprovação, ou seja, fazer com 

que o Indicador de Desigualdade se aproxime, ao máximo, de 1 e, acima de tudo, 

trabalhar com metas distintas para os diferentes cursos ofertados pela UFRN. No item a 

seguir, apresentamos uma proposta de Argumento de Inclusão, baseado nesse princípio. 
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5.2 Proposta com simulação para cursos e áreas (ano base PS 2004) 

 

5.2.1 Idéias Centrais da Proposta 

O princípio norteador desta proposta de política compensatória funda-se na 

compreensão de que os Sistemas de Cotas Lineares, tais como reserva de vagas, são 

ineficazes na medida em que acentuam as discrepâncias entre os cursos da UFRN, 

considerando que há cursos em que o acesso do aluno da rede pública já ultrapassa, em 

muito, o percentual da demanda desses alunos nos cursos inscritos. 

A proposta apresentada estabelece um sistema de metas em que sejam 

consideradas as proporções de alunos de escola pública inscritos no Processo Seletivo 

em cada um dos cursos da UFRN, cuja distribuição, conforme demonstrado 

anteriormente, é desigual. 

Desse modo, deve-se buscar uma proporção de alunos de escola pública 

aprovados que seja, no mínimo, igual à proporção de inscritos. Em outras palavras, na 

medida do possível, isso significa manter o Indicador de Desigualdade em torno de 1 

para todos os cursos da UFRN. 

O limite para essa meta, entretanto, é de 50%. Os cursos em que a proporção 

de alunos de escola pública aprovados seja igual ou superior à metade não serão objetos 

dessa política. 

E, finalmente, a média do argumento final por curso se constitui no segundo 

critério para o cumprimento da meta. Assim, aqueles alunos beneficiados pela meta só 

poderão entrar na Universidade se obtiverem argumento final igual ou superior à média 

do curso. 

No intuito de demonstrar a viabilidade da proposta, ilustraremos, a seguir, 

algumas simulações, tomando como base a situação de alguns cursos de distintas áreas. 

 

5.2.2 Simulação 1: Curso de Odontologia - Área Biomédica 

 

 O curso de Odontologia teve, entre seus alunos aprovados, 7% de alunos de 

escola pública, contudo estes representam 22,5% dos inscritos (indicador = 

22,5/7 = 3,11). A meta de aprovação mínima para a escola pública seria, 

portanto, de 22,5%. 
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 Considerando que o curso de Odontologia dispõe de 72 vagas/ano, isso significa 

que, no mínimo, 16 alunos de escola pública deverão ser aprovados no Processo 

Seletivo, desde que obtenham desempenho acima da média do curso. 

 Caso a proporção fosse mantida (7%), somente cinco alunos seriam aprovados. 

Com a adoção do Argumento de Inclusão haveria um incremento de 11 novos 

alunos oriundos de escola pública, somente no curso de Odontologia. 

 Esses 11 candidatos precisariam, como segundo critério, terem atingido, no 

mínimo, a média do argumento final do curso, para serem beneficiados pelo 

Argumento de Inclusão. 

 

5.2.3 Simulação 2: Curso de Ciências Biológicas - Área Biomédica 

 

 O curso de Ciências Biológicas teve 52% dos alunos inscritos oriundos de escola 

pública, mas somente 30% dos aprovados são deste tipo de escola. 

 Sua meta de aprovação mínima de alunos de escola pública seria de 50% (limite 

máximo estabelecido). 

 Considerando as 70 vagas disponíveis para este curso, significaria um aumento 

de 21 alunos aprovados (30%) para 35 (50%). 

 De modo análogo ao exemplo anterior, os 14 alunos a mais teriam que atingir a 

média do argumento final do curso, requisito para receberem os benefícios do 

Argumento de Inclusão. 

 

5.2.4 Simulação 3: Curso de Geografia – Caicó – Área Humanística  

 

 O curso de Geografia teve 93% dos alunos inscritos oriundos de escola pública e 

92,5% dos aprovados pertencem a esse tipo de escola. 

 Esse curso não seria objeto de políticas compensatórias. 

 

5.2.5. Um exemplo operacional - Curso de Direito 

 

Para exemplificar a aplicação operacional do Argumento de Inclusão, 

apresentamos uma simulação, tomando como base a situação do Curso de Direito, na 

área humanística. 
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 Percentual de alunos de escola pública aprovados no Processo Seletivo 2004= 

7,79% – 6 alunos 

 Percentual de alunos de escola pública inscritos (meta) = 23,71% – 19 alunos 

 Total de alunos de escola pública a mais que deveriam ser classificados com a 

adoção do Argumento de Inclusão = 13 alunos 

 Argumento Final médio do curso = 620,89 

Tendo como base essas informações, a inclusão de alunos da escola pública 

se daria a partir do esquema ilustrado a seguir. 
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Figura 3. Simulação do processo de inclusão tendo como base o curso de Direito. 

Fonte: Dados da COMPERVE – Processo Seletivo 2004. 

 

Conforme se pode observar, a partir dos dados apresentados na Figura 3, das 

80 vagas do Curso de Direito, as posições de 68 a 80, totalizando 13 alunos, foram 

ocupadas por alunos de escola privada. De acordo com a proposta de compensação, para 

que seja corrigida a proporção de aprovados em relação aos inscritos, seria necessário o 

ingresso de mais 13 alunos de escola pública. Assim, esses 13 alunos de escola privada 

não seriam considerados aprovados e seriam substituídos pelos 13 alunos de escola 

pública com classificação imediatamente posterior a estes e que tenham mantido um 

argumento final igual ou superior à média do curso. Conforme a simulação, essas 13 
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vagas seriam preenchidas pelos alunos da escola pública colocados nas posições 

variando de 83 a 199. 

 

5.3 Vantagens da Proposta 

 

 Reconhece o padrão desigual de procura aos cursos por alunos de escola pública 

e trabalha na perspectiva de ampliar as oportunidades de acesso aos cursos com 

elevada demanda. 

 A médio e longo prazos, contribuirá para um maior estímulo para que alunos de 

escola pública se candidatem a vagas para os cursos tradicionalmente mais 

competitivos. 

 Não estabelece cotas lineares, o que traria dificuldades para alguns cursos e teria 

efeito bastante limitado na maioria deles. 

 Associa critérios sócioeconômico e mérito, visto que estabelece a necessidade de 

os alunos atingirem, pelo menos, o argumento médio do curso para ser 

beneficiado pelo Argumento de Inclusão.  

Por último, cabe ressaltar que apesar das vantagens apresentadas, como em 

qualquer proposta inovadora, faz-se necessária uma análise do ponto de vista jurídico 

para apoiar sua regulamentação. 

 

5.4 Procedimento de Cálculo do Argumento de Inclusão 

 

O Argumento de Inclusão para o Processo Seletivo 2006 foi calculado, por 

curso, com base na média entre os Argumentos de Inclusão relativos aos Processos 

Seletivos 2002, 2003, 2004 e 2005. 

Para cada um desses quatro processos seletivos, o procedimento foi 

realizado em três etapas, a saber: 

a) Cálculo do Número Bruto de Candidatos a serem Beneficiados (NBCB) 

pela política de inclusão; 

b) Determinação do Grupo de Candidatos a serem Beneficiados (GCB) pela 

política de inclusão; 

c) Cálculo do Argumento de Inclusão. 

a) O cálculo do Número Bruto de Candidatos a serem Beneficiados, em 

determinado curso, é realizado com base no número de candidatos extras que deveriam 
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ser selecionados, para o curso em questão, de forma a permitir que o percentual de 

vagas ocupadas por alunos da Rede Pública, naquele curso, seja igual ao percentual de 

alunos da Rede Pública inscritos no curso. Esse cálculo é procedido para cursos nos 

quais o percentual de vagas ocupadas por alunos da Rede Pública não ultrapassa 50% 

das vagas ocupadas. Para cursos nessa situação o NBCB é zero. 

Para efeito de cálculo do Argumento de Inclusão, cabe observar que os 

candidatos que são considerados no grupo de beneficiados são aqueles que informaram, 

no ato da inscrição no processo seletivo, sua condição como tendo cursado todo o 

ensino médio na Rede Pública. 

Tomando, como exemplo, o curso de Turismo no PS 2005, o NBCB foi 19, 

isto é, 19 candidatos extras da Rede Pública deveriam ter tido acesso à universidade 

para que os percentuais de demanda e ocupação de vagas por parte desses alunos se 

tornassem iguais naquele PS. Os números referentes ao PS 2005 que permitiram esse 

cálculo são expostos a seguir. 

- Número de inscritos para o curso de Turismo: 651 

- Número de inscritos para o curso de Turismo e que fizeram todo o Ensino 

Médio em escola pública (alunos da Rede Pública): 279 (42,9%) 

- Total de vagas para o curso de Turismo: 84 

- Número de candidatos da Rede Pública que tiveram acesso ao curso de 

Turismo: 17 (20,2%) 

- Número de candidatos que deveriam ter tido acesso à UFRN para permitir 

a igualdade entre a demanda (42,9%) e o percentual de vagas ocupadas: 36 

(isto é, 42,9% de 84) 

- Número Bruto de Candidatos a serem Beneficiados (NBCB): 19 (36 – 17). 

b) Para compor o Grupo de Candidatos Beneficiados, consideram-se os 

próximos classificados logo após o último classificado para determinado curso que 

obtiveram Argumento Final maior ou igual à média dos argumentos finais obtidos pelos 

candidatos ao curso em questão até o limite de NBCB candidatos. 

No exemplo exposto, esse grupo é composto por 19 candidatos, visto que 

nenhum candidato, dentre os 19 próximos classificados em relação ao último, para o 

curso de Turismo, obteve Argumento Final inferior ao argumento médio (503,73) 

observado para o curso de Turismo no PS 2005. 
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Esse é um exemplo típico em que a política de inclusão da UFRN beneficia 

alunos da rede pública que obtiveram argumentos igual ou acima da média no curso em 

questão. 

c) O Argumento de Inclusão referente a um processo seletivo é então 

calculado pela diferença entre o Argumento Final do candidato último classificado para 

o curso em questão e o menor Argumento Final dentre os candidatos que constituem o 

Grupo de Candidatos Beneficiados para aquele curso.  

Por exemplo, o último classificado para o curso de Turismo no PS 2005 

obteve Argumento Final igual a 542,73, enquanto que o menor Argumento Final dentre 

os 19 candidatos do grupo de beneficiados é igual a 509,28. Dessa forma, o Argumento 

de Inclusão referente ao PS 2005 para o curso de Turismo é igual a 33,45. 

Usando esse procedimento, calcula-se o Argumentos de Inclusão referente a 

cada um dos quatro últimos processos seletivos. A decisão em se adotar um número par 

de processos seletivos recai na observação do revezamento ocorrido entre as demandas 

(de alta para baixa, e vice-versa) por cursos equivalentes de um ano para o seguinte. 

O Argumento de Inclusão é, então, calculado pela média aritmética entre os 

argumentos de inclusão referentes a esses quatro processos seletivos. 

Por exemplo, para o curso de Turismo, os argumentos de inclusão referentes 

aos processos seletivos 2002, 2003, 2004 e 2005 foram, respectivamente: 24,72; 19,87; 

10,53 e 33,45. A média entre esses argumentos, 22,14, representa, portanto, o 

Argumento de Inclusão para o curso de Turismo. 

Para efeito de aplicação ao Processo Seletivo 2006, os argumentos de 

inclusão dos diversos cursos da UFRN foram agrupados em grupos de cursos, através de 

classes (com intervalos de classes iguais a 4,00, seguindo a ordem decrescente dos 

argumentos de inclusão). O ponto médio de cada classe de argumentos de inclusão foi 

adotado como o Argumento de Inclusão para o PS 2006, para o grupo de cursos 

envolvidos numa mesma classe. Essa decisão foi adotada como uma forma de tornar o 

Argumento de Inclusão do PS 2006 uma medida objetiva. 

Essa política constitui-se em uma ação transitória, objetivando ampliar o 

acesso dos alunos da rede pública que, mesmo apresentando um desempenho médio e 

acima desta no processo seletivo, colocam-se sempre em desvantagem em relação aos 

alunos da rede privada.  

Os maiores Argumentos de Inclusão recaem sobre os cursos que 

apresentaram, nos quatro últimos processos seletivos, maiores demandas por parte de 
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alunos da rede pública. Alunos estes que apresentaram desempenho igual ou superior à 

média do curso a que concorria. Observa-se, portanto, que há cursos cujos Argumentos 

de Inclusão terão baixos valores ou até mesmo ficarão fora desse benefício em razão 

destes terem aprovado 50% ou mais de alunos da rede pública. 

 

5.5 Aplicação do Argumento de Inclusão 

 

Para efeito de aplicação do Argumento de Inclusão no PS 2006, levar-se-á 

em consideração o acréscimo do Argumento de Inclusão ao Argumento Parcial do 

candidato para compor o Argumento de Classificação. O Argumento Parcial é o antigo 

Argumento Final calculado nos últimos processos seletivos. 

O Argumento de Inclusão é definido para todo candidato, sendo considerado 

zero para candidatos que não preencham os requisitos expostos a seguir. 

 

Requisitos para o candidato ser beneficiado: 

 ter cursado, com aprovação, na modalidade regular, a 8ª série do Ensino 

Fundamental e as três séries do Ensino Médio na rede pública do Estado do RN; 

 ter concluído o Ensino Médio nos anos de 2003 ou 2004 ou estar concluindo o 

Ensino Médio em 2005; 

 ter obtido, no PS 2006, Argumento Parcial (AP) igual ou superior à. média dos 

Argumentos Parciais dos candidatos inscritos para o mesmo curso; 

 comprovar as condições acima descritas; 

 requerer, no ato da inscrição, a condição de beneficiado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As exigências por formação em nível médio, no País, são cada vez maiores. 

O incremento da matrícula nesse nível de ensino decorre, dentre outros fatores, da 

universalização do ensino fundamental verificada nos últimos anos da década de 1990. 

Em decorrência dessa demanda por formação vem se verificando uma ampliação das 

matrículas de alunos na Rede Pública no conjunto do País. No Estado do Rio Grande do 

Norte, a matrícula, no nível médio, nos últimos anos, cresce de forma acentuada, 

passando de 82.667 alunos matriculados no ano de 1995 para 159.916, no ano de 2003. 

Chama-se a atenção para o fato de a rede estadual quase triplicar sua matrícula nesse 

período, como pode ser observado na tabela abaixo. 

 

Tabela 15: Evolução da Matrícula Inicial no Ensino Médio por dependência 

administrativa –1995/2003. Rio Grande do Norte/2003 

     ANO       Matrícula  Inicial no Ensino Médio         Total 

 Federal Estadual Municipal Particular  

1995 3.303 55.609 6.650 17.105 82.667 

1996 3.637 56.192 7.196 16.018 83.043 

1997 3.179 62.010 8.981 15.485 89.655 

1998 3.696 71.861 9.443 18.259 103.259 

1999 4.526 85.095 8.279 18.498 116.398 

2000 4.672 99.039 7.597 18.834 130.142 

2001 3.043 107.256 8.694 18.400 137.393 

2002 3.099 118.656 8.037 20.761 150.553 

2003 847 133.134 4.823 21.112 159.916 
Fonte: Grupo Auxiliar de Estatísticas Educacionais/Assessoria Técnica e de Planejamento/SECD-RN   

 

Essa situação de ampliação significativa na matrícula do Ensino Médio tem 

como resultado um crescimento no número de alunos que o concluem, gerando, 

portanto, uma importante concentração de candidatos aptos a concorrer ao Ensino 

Superior. Nos últimos anos, a demanda média pelas vagas no Processo Seletivo da 

UFRN situa-se em torno das 25 mil inscrições e a instituição só tem conseguido 

absorver aproximadamente 15% da demanda.  

No Rio Grande do Norte cresce, consideravelmente, o número de candidatos 

da rede pública que pleiteiam a uma vaga no ensino superior público. No Processo 

Seletivo relativo ao ano de 2004, a matrícula de alunos da rede pública foi da ordem de 

9.359 (35,4%) em relação ao total de inscritos (26.348), incluindo, nesse total, os alunos 

concluintes do CEFET. Do total de alunos da escola pública inscritos no Processo 
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Seletivo, foram aprovados 900 candidatos, representando 24,2% em relação às 3.713 

vagas oferecidas. 

Cabe lembrar, todavia, que a oferta de Ensino Superior no País permanece 

muito baixa. Apenas 9% da população entre 18 e 24 anos estão matriculados nesse nível 

de ensino. Isso significa dizer que dos 22,9 milhões de brasileiros nessa faixa etária, 

apenas 2,1 milhões estão na educação superior. Convém atentar para o fato de que, 

enquanto na região Sul, 12,8% da população na faixa etária entre 18 e 24 anos estão 

matriculados na Educação Superior, no Nordeste, a taxa de matrícula é de apenas 5%. 

Na Argentina e no Chile, por exemplo, o atendimento nessa faixa de idade é superior a 

27%. 

As diferenças na taxa de atendimento são marcantes até mesmo dentro das 

próprias regiões. No Nordeste, apenas 7% dos jovens de Sergipe, 4,1% dos do 

Maranhão e 3,9% da Bahia estão matriculados na Educação Superior (INEP, 2001). 

Essa situação revela um quadro de extrema desigualdade no que concerne ao acesso da 

população brasileira ao ensino superior. A percepção desse cenário é indispensável para 

se esboçarem políticas de ampliação do sistema público de educação superior. 

No entanto, cabe realçar que vem ocorrendo, no País, uma tendência de 

ampliação do atendimento no nível superior. Nos últimos 5 anos, a matrícula cresceu 

64%, significando um aumento anual da ordem de 13%. Essa evolução na matrícula, 

entretanto, é mais acentuada no setor privado, que concentra atualmente 70,8% das 

matrículas no ensino superior, significando, portanto, que dos 3,9 milhões de alunos 

matriculados, 2.750.652 estão na rede privada. A matrícula no sistema público é de 

29,2%. O crescimento no último ano no setor público foi de 8,1% e no setor privado foi 

de 13,% (Censo do Ensino Superior, INEP, 2003). 

Temos atualmente no Brasil 1.859 instituições de ensino superior das quais 

apenas 207 são públicas e 1.652 são privadas. Dentre as privadas 1.302 são particulares 

e 305 situam-se entre as confessionais e filantrópicas. 

Esse quadro decorre da política de financiamento em relação à educação 

superior no País. Os investimentos, no Brasil, ficam muito aquém da realidade de outros 

países. Os Estados Unidos investem 1,1% do seu PIB nesse nível de ensino; a União 

Européia, 2,3%; o Chile, 2,1%, enquanto que o Brasil investe apenas 0,5% do seu  PIB 

no ensino superior. 

A política implementada nos últimos anos do governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso atingiu particularmente o ensino superior público, 
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favorecendo, como já assinalado, uma ampliação desordenada do setor privado. A título 

de exemplo, citamos a situação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nessa 

instituição, entre os anos de 1995 e 2003, ocorreu uma redução dos recursos de custeio 

na ordem de 45% (corrigidos pelo IGPM). Mesmo tendo ocorrida uma retração do 

Estado em relação ao financiamento, observa-se um crescimento na matrícula do ensino 

superior público que passa de 400 mil para 600 mil no período, representando um 

crescimento de 50%. Na UFRN, a matrícula da graduação, passou de 9 mil para 20 mil 

alunos entre os anos de 1995 e 2003.  

Ressalta-se que a capacidade instalada da UFRN poderia ser fortemente 

ampliada se fossem garantidos, pelo poder federal, os recursos necessários para ampliar 

a matrícula anual em seus cursos. Para isso ela precisaria de um orçamento compatível 

com a manutenção do seu patrimônio físico, e de elevar o número de docentes e 

servidores técnico-administrativos.  

No atual cenário, como já assinalamos, gera-se uma pressão social com 

reivindicações por Ensino Superior Público para atender aos elevados índices de 

procura de setores que tradicionalmente não o demandavam. Os dados têm revelado que 

o acréscimo da demanda para acesso do aluno na rede pública, na universidade pública, 

não pode continuar ocorrendo por força de uma expansão inercial. A inclusão do 

crescente contingente que buscará educação superior nos próximos anos, no País e na 

UFRN, passa pela definição de políticas que fortaleçam o setor público. 

É pertinente realçar que a inserção e a permanência aluno da rede pública na 

universidade pública dependerá não apenas da sua gratuidade mas também de bolsas de 

estudo, bolsas de extensão, bolsas de pesquisa, de restaurante universitário, moradia 

estudantil, ou de outras formas combinadas a essas. 

 A esse respeito, ressalta-se a eficiente política adotada pelo CEFET/RN. 

Nessa instituição, o acesso e a permanência de alunos da rede pública já vem ocorrendo, 

para os alunos do Ensino Médio, para os quais se adota o sistema de cotas conjugado 

com uma série de medidas que garantem a permanência e o fluxo regular desses alunos. 

 Dentre as medidas adotadas podem-se citar: distribuição de livros e 

material didático, alimentação, vale transporte e fardamento. Segundo seus dirigentes, a 

instituição também promove cursos para nivelamento dos alunos com dificuldades em 

certos conteúdos. Todas essas medidas são muito bem avaliadas e têm estimulado a 

administração superior daquele Centro a reforçar a necessidade de medidas inclusivas 

para melhorar o desempenho de alunos da rede pública de ensino. 
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Os argumentos construídos pela Comissão na discussão sobre a política de 

acesso ao ensino superior situam-se na perspectiva de construir estratégias de ampliação 

de acesso às universidades públicas, priorizando aqueles setores historicamente 

excluídos desse nível de ensino. A ampliação do acesso dessa clientela à universidade 

deve, necessariamente, ocorrer assegurando-se a qualidade que tem sido um diferencial 

das universidades públicas brasileiras. 

 

Os cenários delineados neste relatório, permitem assinalar que: 

 a Universidade Pública deve estar comprometida com a democratização do 

acesso e com a permanência de alunos oriundos da rede pública de ensino em 

seus cursos; 

 há uma “necessidade de inserção” de alunos da Rede Pública nas Universidades 

Públicas, mesmo na atual conjuntura. A esse respeito, a UFRN apresenta uma 

série de sugestões que poderão contribuir para ampliar o acesso dessa clientela a 

muitos de seus cursos; 

 as Universidades podem engajar-se numa política de acesso de alunos da rede 

pública para ampliar a sua inserção no Ensino Superior Público. A alternativa do 

Argumento de Inclusão, conjugada com uma série de medidas, leva a 

universidade a buscar parcerias com a rede pública de ensino no sentido de 

qualificar o ensino médio público; 

 a qualidade do Ensino Médio Público tem que ser também responsabilidade da 

Universidade Pública.  

Por fim, convém ressaltar que a UFRN vem trabalhando no sentido de 

ampliar, no conjunto da sociedade, a compreensão de que, para ela, o Vestibular – PS é 

indutor de conhecimento, porque suas provas permitem, aos candidatos,  revelar um 

confronto de conhecimentos, habilidades transversais, tais como: usar diferentes 

linguagens, saber ler, interpretar, analisar, inferir, escrever textos, analisar gráficos e 

tabelas e elaborar cálculos básicos. Portanto, exige que o aluno interprete e analise 

situações do conteúdo do Ensino Médio. Esse princípio está na base da compreensão e 

das decisões da atual política que a UFRN vem definindo como desafios a serem 

enfrentados no atual momento.  

A UFRN, na definição de sua política de acesso e permanência ao ensino 

superior,  deve estar atenta para não reforçar as desigualdades sociais. Mas a adoção de 

medidas afirmativas deve ser, conforme nos lembra o professo Celso Beisiegel (2003), 
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examinada com cautela, para que não venha a consolidar outras desigualdades. Nessa 

linha de argumentação, reforça o referido professor, que as políticas afirmativas devem 

ser sempre equacionadas em conjunto com políticas igualitárias universalistas, nas quais 

os objetivos da busca da igualdade entre raças, etnias ou gêneros desenvolva-se no 

interior de uma luta mais ampla pela conquista da igualdade na sociedade em geral.   

Essas foram as contribuições sistematizadas pela Comissão e são 

apresentadas para o debate na comunidade universitária e para a tomada de decisão da 

administração da UFRN. 
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PROCESSO SELETIVO 2006 

ARGUMENTO DE INCLUSÃO PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

 

Código Curso Modalidade Turno 
Argumento de 

Inclusão 

178 Biomedicina B MTN 

34,00 185 Enfermagem e Obstetrícia F MT 

186 Farmácia F MT 

118 Comunicação Social – Jornalismo B T 

30,00 122 Direito B M 

159 Engenharia de Produção F TN 

101 Administração B M 

26,00 

158 Engenharia de Computação F MTN 

179 Ciências Biológicas B MT 

189 Nutrição F MT 

190 Odontologia F MT 

108 Turismo B T 

22,00 

129 História B M 

155 Ciências da Computação B MT 

187 Fisioterapia F MT 

188 Medicina F MTN 

115 Artes Visuais L MT 

18,00 117 Ciências Sociais L N 

140 Psicologia F MT 

102 Administração B N 

14,00 

107 Ciências Econômicas B N 

116 Ciências Sociais B M 

119 Comunicação Social – Jornalismo B N 

130 História L M 

134 Letras - Língua Portuguesa L M 

152 Arquitetura e Urbanismo F MTN 

156 Engenharia Civil F MTN 

161 Engenharia Elétrica F MTN 

183 Educação Física L MT 

184 Educação Física B N 

205 Direito B TN 

104 Ciências Contábeis B M 

10,00 105 Ciências Contábeis B N 

120 Comunicação Social – Radialismo B T 
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121 Comunicação Social – Radialismo B N 

123 Direito B N 

131 História L N 

138 Pedagogia L T 

141 Serviço Social F M 

142 Serviço Social F T 

180 Ciências Biológicas L MT 

181 Ciências Biológicas L N 

191 Zootecnia F MT 

106 Ciências Econômicas B M 

6,00 

124 Educação Artística-Artes Cênicas L M 

125 Filosofia B N 

127 Geografia B M 

128 Geografia L N 

137 Música L N 

162 Engenharia Mecânica F MTN 

163 Engenharia Química F MTN 

168 Geologia F MT 

177 Aqüicultura B MT 

182 Ecologia B MT 

103 Biblioteconomia B T 

2,00 

133 Letras - Língua Inglesa L M 

135 Letras - Língua Portuguesa L N 

139 Pedagogia L N 

164 Engenharia Têxtil F TN 

165 Estatística F M 

169 Matemática B MT 

170 Matemática L MT 

173 Química L M 

208 Pedagogia L MT 

126 Filosofia L N 

0,00 

132 Letras - Língua Francesa L M 

136 Música B MT 

157 Engenharia de Alimentos F N 

160 Engenharia de Materiais F MT 

166 Física B MT 

167 Física L N 

171 Matemática L N 

172 Química B M 

174 Química L N 
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202 Ciências Contábeis B MN 

206 Geografia L MT 

207 História L MT 

213 Matemática L MN 

301 Administração B TN 

304 Letras L TN 

Fonte: COMPERVE - PS2006. 

Nota: B = Bacharelado; L = Licenciatura; M = Manhã; T = Tarde; N = Noite 
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ANEXO 4: UFRN - COMPERVE - PS 2002 / PS 2003 / PS 2004 / PS 2005 

CÁLCULO DO ARGUMENTO DE INCLUSÃO PARA O PS 2006 PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

CURSO 

Benefi
ciados 
(GCB) 

Arg. 
Mínimo 

no 
Acesso 

Menor 
Argu-
mento 

no GCB 
AI (PS 
2002) 

Benefi 
ciados 
(GCB) 

Arg. 
Mínimo 

no 
Acesso 

Menor 
Argu-
mento 

no GCB 
AI (PS 
2003) 

Benefi 
ciados 
(GCB) 

Arg. 
Mínimo 

no 
Acesso 

Menor 
Argu-
mento 

no GCB 
AI (PS 
2004) 

Benefi 
ciados 
(GCB) 

Arg. 
Mínimo 

no 
Acesso 

Menor 
Argu-
mento 

no GCB 
AI (PS 
2005) 

Argu-
mento 

de 
Inclusão 

Argu-
mento 

de 
Inclusão 

PS 2002 PS 2003 PS 2004 PS 2005 Média PS 2006 

Administração (M) 10 585,71 561,30 24,41 11 575,20 543,69 31,51 3 579,21 566,21 13,00 16 572,19 540,76 31,43 25,09 26,00 

Administração (N) 2 585,01 582,21 2,80 10 578,33 565,44 12,89 8 578,22 569,24 8,98 26 580,17 544,97 35,20 14,97 14,00 

Biblioteconomia 5 474,99 465,05 9,94 0 469,51 0,00 0,00 1 491,04 489,30 1,74 0 488,30 0,00 0,00 2,92 2,00 

Ciências Contábeis (M) 5 550,97 536,67 14,30 2 528,12 521,78 6,34 0 576,81 0,00 0,00 9 538,57 514,60 23,97 11,15 10,00 

Ciências Contábeis (N) 12 579,40 565,02 14,38 9 561,93 554,74 7,19 4 565,28 559,83 5,45 8 569,93 559,29 10,64 9,42 10,00 

Ciências Econômicas (M) 2 495,85 489,16 6,69 1 519,10 518,64 0,46 2 523,71 514,20 9,51 1 529,75 526,84 2,91 4,89 6,00 

Ciências Econômicas (N) 8 535,33 517,45 17,88 4 535,29 531,83 3,46 0 543,87 0,00 0,00 11 548,16 518,57 29,59 12,73 14,00 

Turismo 12 556,75 532,03 24,72 10 534,20 514,33 19,87 9 536,59 526,06 10,53 19 542,73 509,28 33,45 22,14 22,00 

Ciências Sociais (M) 5 489,13 477,25 11,88 3 504,82 498,39 6,43 5 518,44 510,86 7,58 7 522,53 497,33 25,20 12,77 14,00 

Ciências Sociais (N) 7 508,80 491,64 17,16 9 525,42 502,09 23,33 3 509,11 496,74 12,37 9 511,76 495,65 16,11 17,24 18,00 

Comunicação Social - Jornalismo (M/T) 2 599,33 570,98 28,35 6 603,28 577,37 25,91 7 604,99 548,86 56,13 6 574,76 561,78 12,98 30,84 30,00 

Comunicação Social - Jornalismo (N) 2 588,31 578,83 9,48 3 559,53 549,90 9,63 5 586,77 576,48 10,29 6 579,06 552,47 26,59 14,00 14,00 

Comunicação Social - Radialismo (M/T) 5 518,40 486,16 32,24 1 520,40 520,17 0,23 0 539,34 0,00 0,00 0 528,78 0,00 0,00 8,12 10,00 

Comunicação Social - Radialismo (N) 2 495,47 474,53 20,94 3 502,22 497,26 4,96 2 523,03 517,79 5,24 4 530,02 514,63 15,39 11,63 10,00 

Direito (M) 5 655,60 627,76 27,84 11 658,14 607,57 50,57 7 670,98 641,38 29,60 7 663,06 644,44 18,62 31,66 30,00 

Direito (N) 6 655,58 651,60 3,98 5 660,66 648,84 11,82 10 659,32 637,01 22,31 5 652,05 645,03 7,02 11,28 10,00 

Educação Artística - Artes Cênicas 5 479,28 461,08 18,20 1 484,71 483,18 1,53 1 484,22 479,56 4,66 1 511,58 505,83 5,75 7,54 6,00 

Educação Artística - Artes Plásticas 4 500,78 479,45 21,33 5 515,98 493,28 22,70 6 516,85 501,19 15,66 5 512,65 495,92 16,73 19,11 18,00 

Filosofia (B/N) 0 457,91 0,00 0,00 4 521,22 506,30 14,92 0 484,26 0,00 0,00 2 520,49 518,02 2,47 4,35 6,00 

Filosofia (L/N) 0 464,98 0,00 0,00 0 474,84 0,00 0,00 0 505,90 0,00 0,00 0 493,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

Geografia (M) 4 523,82 518,14 5,68 1 504,42 503,63 0,79 0 508,24 0,00 0,00 2 531,99 520,28 11,71 4,55 6,00 

Geografia (N) 5 524,48 516,70 7,78 4 514,80 510,83 3,97 3 523,81 516,57 7,24 2 514,27 512,70 1,57 5,14 6,00 

História (B/M) 12 546,34 517,17 29,17 13 526,78 508,38 18,40 3 543,87 518,26 25,61 1 555,93 544,66 11,27 21,11 22,00 

História (L/M) - - - - - - - - 3 551,89 533,76 18,13 3 553,00 542,13 10,87 14,50 14,00 

História (L/N) 6 560,98 540,05 20,93 3 538,45 528,20 10,25 0 542,82 0,00 0,00 3 553,88 552,54 1,34 8,13 10,00 

Letras - Língua Portuguesa (M) 1 501,96 498,66 3,30 7 534,64 508,25 26,39 6 516,26 492,53 23,73 2 545,76 541,05 4,71 14,53 14,00 
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CURSO 

Benefi
ciados 
(GCB) 

Arg. 
Mínimo 

no 
Acesso 

Menor 
Argu-
mento 

no GCB 
AI (PS 
2002) 

Benefi 
ciados 
(GCB) 

Arg. 
Mínimo 

no 
Acesso 

Menor 
Argu-
mento 

no GCB 
AI (PS 
2003) 

Benefi 
ciados 
(GCB) 

Arg. 
Mínimo 

no 
Acesso 

Menor 
Argu-
mento 

no GCB 
AI (PS 
2004) 

Benefi 
ciados 
(GCB) 

Arg. 
Mínimo 

no 
Acesso 

Menor 
Argu-
mento 

no GCB 
AI (PS 
2005) 

Argu-
mento 

de 
Inclusão 

Argu-
mento 

de 
Inclusão 

PS 2002 PS 2003 PS 2004 PS 2005 Média PS 2006 

Letras - Língua Inglesa (M) 0 577,18 0,00 0,00 1 570,25 568,01 2,24 2 584,79 577,94 6,85 2 570,64 567,17 3,47 3,14 2,00 

Letras - Língua Francesa (M) 0 486,34 0,00 0,00 0 480,52 0,00 0,00 0 466,14 0,00 0,00 0 499,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

Letras - Língua Portuguesa (N) 1 527,26 526,02 1,24 0 521,12 0,00 0,00 0 539,09 0,00 0,00 0 537,62 0,00 0,00 0,31 2,00 

Música / Ed. Artística - Música 7 491,20 486,12 5,08 3 483,57 469,69 13,88 0 500,31 0,00 0,00 1 533,29 532,81 0,48 4,86 6,00 

Pedagogia (T) 13 504,68 495,40 9,28 11 481,36 466,84 14,52 9 504,45 497,33 7,12 12 493,21 481,11 12,10 10,76 10,00 

Pedagogia (N) 0 494,25 0,00 0,00 0 499,98 0,00 0,00 0 496,41 0,00 0,00 3 506,82 504,81 2,01 0,50 2,00 

Psicologia 9 625,36 600,74 24,62 5 625,91 618,26 7,65 4 627,58 610,06 17,52 11 619,50 590,43 29,07 19,72 18,00 

Serviço Social (M) 6 555,68 530,96 24,72 0 528,49 0,00 0,00 2 523,68 519,15 4,53 9 536,58 526,95 9,63 9,72 10,00 

Serviço Social (T) 5 505,53 490,33 15,20 15 505,80 483,52 22,28 3 512,81 510,40 2,41 0 521,15 0,00 0,00 9,97 10,00 

Música (B) 0 465,85 0,00 0,00 0 450,53 0,00 0,00 0 414,62 0,00 0,00 0 432,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

Arquitetura e Urbanismo 0 570,56 0,00 0,00 4 566,82 554,02 12,80 5 569,57 554,39 15,18 5 567,78 534,85 32,93 15,23 14,00 

Ciências da Computação 3 619,85 588,29 31,56 6 606,65 567,63 39,02 0 596,54 0,00 0,00 4 602,61 591,27 11,34 20,48 22,00 

Engenharia Civil 5 557,79 551,01 6,78 12 569,79 552,85 16,94 12 571,36 551,21 20,15 8 568,15 553,68 14,47 14,59 14,00 

Engenharia de Computação 5 639,27 616,00 23,27 5 603,90 577,01 26,89 1 609,92 596,44 13,48 9 605,38 570,77 34,61 24,56 26,00 

Engenharia de Produção 5 579,90 546,84 33,06 4 596,38 557,20 39,18 4 584,51 564,41 20,10 4 604,55 581,19 23,36 28,93 30,00 

Engenharia de Materiais 0 487,93 0,00 0,00 0 480,96 0,00 0,00 0 499,40 0,00 0,00 0 500,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Engenharia Elétrica 5 589,90 580,34 9,56 13 574,88 552,75 22,13 6 560,82 548,59 12,23 7 556,91 540,83 16,08 15,00 14,00 

Engenharia Mecânica 2 506,36 494,23 12,13 1 508,05 505,78 2,27 2 524,83 524,28 0,55 9 539,38 522,35 17,03 8,00 6,00 

Engenharia Química 0 521,36 0,00 0,00 0 525,00 0,00 0,00 6 544,28 517,41 26,87 0 552,22 0,00 0,00 6,72 6,00 

Engenharia Têxtil 0 480,78 0,00 0,00 0 479,80 0,00 0,00 0 462,36 0,00 0,00 3 491,53 484,64 6,89 1,72 2,00 

Estatística 0 387,20 0,00 0,00 0 389,58 0,00 0,00 0 413,02 0,00 0,00 4 442,25 437,35 4,90 1,23 2,00 

Física (MT) 0 426,37 0,00 0,00 0 457,65 0,00 0,00 0 423,19 0,00 0,00 0 492,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Física (N) 0 478,73 0,00 0,00 0 477,84 0,00 0,00 0 466,49 0,00 0,00 0 471,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

Geologia 0 483,25 0,00 0,00 0 491,05 0,00 0,00 1 515,61 503,85 11,76 5 532,27 521,61 10,66 5,61 6,00 

Matemática (B/MT) 0 418,72 0,00 0,00 0 398,25 0,00 0,00 0 433,70 0,00 0,00 1 469,75 462,19 7,56 1,89 2,00 

Matemática (L/MT) 0 460,66 0,00 0,00 0 475,62 0,00 0,00 0 476,80 0,00 0,00 1 485,45 484,81 0,64 0,16 2,00 

Matemática (N) 0 476,73 0,00 0,00 0 490,58 0,00 0,00 0 509,23 0,00 0,00 0 499,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Química (B/MT) 0 442,35 0,00 0,00 0 435,94 0,00 0,00 0 461,24 0,00 0,00 0 474,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

Química (L/MT) 0 408,40 0,00 0,00 0 401,67 0,00 0,00 2 470,10 463,21 6,89 0 454,33 0,00 0,00 1,72 2,00 

Química (N) 0 468,69 0,00 0,00 0 465,65 0,00 0,00 0 477,29 0,00 0,00 0 483,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CURSO 

Benefi
ciados 
(GCB) 

Arg. 
Mínimo 

no 
Acesso 

Menor 
Argu-
mento 

no GCB 
AI (PS 
2002) 

Benefi 
ciados 
(GCB) 

Arg. 
Mínimo 

no 
Acesso 

Menor 
Argu-
mento 

no GCB 
AI (PS 
2003) 

Benefi 
ciados 
(GCB) 

Arg. 
Mínimo 

no 
Acesso 

Menor 
Argu-
mento 

no GCB 
AI (PS 
2004) 

Benefi 
ciados 
(GCB) 

Arg. 
Mínimo 

no 
Acesso 

Menor 
Argu-
mento 

no GCB 
AI (PS 
2005) 

Argu-
mento 

de 
Inclusão 

Argu-
mento 

de 
Inclusão 

PS 2002 PS 2003 PS 2004 PS 2005 Média PS 2006 

Aqüicultura 3 449,80 436,08 13,72 0 435,95 0,00 0,00 0 448,33 0,00 0,00 2 445,97 441,88 4,09 4,45 6,00 

Biomedicina - - - - 5 564,42 538,02 26,40 4 574,63 538,53 36,10 3 584,68 546,12 38,56 33,69 34,00 

Ciências Biológicas (B) 12 506,97 480,71 26,26 14 509,10 486,16 22,94 12 515,95 496,79 19,16 5 575,07 543,38 31,69 25,01 26,00 

Ciências Biológicas (L) 6 468,77 450,56 18,21 7 469,85 461,20 8,65 12 479,16 462,93 16,23 1 516,42 511,96 4,46 11,89 10,00 

Ecologia - - - - 5 478,70 465,16 13,54 0 466,35 0,00 0,00 0 506,16 0,00 0,00 4,51 6,00 

Educação Física (MT) 3 492,53 470,44 22,09 3 481,99 468,17 13,82 3 484,62 478,82 5,80 6 494,90 478,64 16,26 14,49 14,00 

Educação Física (N) 1 463,35 461,46 1,89 5 476,19 463,13 13,06 9 472,83 455,50 17,33 4 484,64 454,53 30,11 15,60 14,00 

Enfermagem e Obstetrícia 10 527,53 494,89 32,64 14 530,93 498,61 32,32 16 550,74 510,47 40,27 11 549,82 508,99 40,83 36,52 34,00 

Farmácia 12 540,43 500,34 40,09 8 514,88 492,03 22,85 14 532,82 501,01 31,81 15 539,72 500,21 39,51 33,57 34,00 

Fisioterapia 3 589,91 577,80 12,11 4 572,58 543,85 28,73 3 578,34 558,60 19,74 4 571,83 546,94 24,89 21,37 22,00 

Medicina 7 675,14 645,07 30,07 7 680,59 657,97 22,62 5 692,37 673,83 18,54 8 685,23 666,07 19,16 22,60 22,00 

Nutrição 4 526,00 509,24 16,76 5 527,59 497,42 30,17 7 522,01 501,19 20,82 6 557,99 516,78 41,21 27,24 26,00 

Odontologia 5 577,40 552,77 24,63 4 557,31 524,33 32,98 5 547,56 523,96 23,60 9 555,17 527,54 27,63 27,21 26,00 

Zootecnia 4 450,61 439,08 11,53 2 446,27 446,00 0,27 6 440,56 430,18 10,38 12 465,77 442,77 23,00 11,30 10,00 

Ciências Contábeis - Caicó 0 528,98 0,00 0,00 0 519,96 0,00 0,00 0 525,90 0,00 0,00 0 520,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

Direito - Caicó 13 588,77 560,95 27,82 6 594,01 582,27 11,74 6 579,29 573,17 6,12 7 594,48 576,36 18,12 15,95 14,00 

Geografia - Caicó 0 464,21 0,00 0,00 0 469,71 0,00 0,00 0 456,34 0,00 0,00 0 464,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

História - Caicó 0 485,90 0,00 0,00 0 485,70 0,00 0,00 0 478,18 0,00 0,00 0 482,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pedagogia - Caicó 0 461,45 0,00 0,00 1 458,28 457,75 0,53 0 452,12 0,00 0,00 0 460,50 0,00 0,00 0,13 2,00 

Matemática - Caicó 0 438,52 0,00 0,00 0 415,77 0,00 0,00 0 431,60 0,00 0,00 0 457,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

Administração - C. Novos 0 510,53 0,00 0,00 0 513,37 0,00 0,00 0 512,73 0,00 0,00 0 508,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Letras - C. Novos 0 467,14 0,00 0,00 0 467,26 0,00 0,00 0 459,03 0,00 0,00 0 466,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

GCB – Grupo de Candidatos Beneficiados. 
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