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Resumo: A implementação de um processo de descrição e análise dos efeitos da 

implementação de sistemas de cotas nas universidades é uma tarefa fundamental e 

pode ter como base o desempenho acadêmico traduzido pelas frequências em aulas e 

as notas dos estudantes. Assim, o objetivo desta pesquisa é apresentar um roteiro 

inicial (preliminar) de análise do desempenho acadêmico dos estudantes que 

ingressaram na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) via sistema de cotas 

durante o período de 2008/I a 2014/II. Os dados abrangem os sete cursos presenciais 

do Centro de Ciências da Saúde (CCS) e foram compilados conjuntamente para gerar 

uma visão geral do CCS no que tange o desempenho de estudantes cotistas e não-

cotistas. Foram calculados os indicadores: número de alunos por modalidade (cotistas 

e não-cotistas); número de alunos geral; média, desvio padrão e coeficiente de 

variação das notas obtidas em cada semestre por modalidade; média geral, desvio 

padrão geral e coeficiente de variação geral das notas. Além disso, é realizada análise 

das aprovações, reprovações por nota e das reprovações por frequência. Observou-se 

que, no geral, os alunos apresentaram nota média de 7,47 com desvio padrão médio 

de 1,42. Contudo, em duas das cotas constatou-se nota média inferior a 7,00. A 

sistematização e organização dos dados referentes ao CCS representa a constituição 

de um modelo a ser estendido para os demais centros e cursos da UFSM. 
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Introdução 



 

O presente trabalho está inserido dentro de um Programa  denominado 

“Observatório de Ações Afirmativas para Ingresso e Permanência nas Universidades 

Públicas da América do Sul”, o qual teve início em 2012. Em andamento estão os 

projetos de Acompanhamento Pedagógico no Colégio Técnico Industrial e o 

Desempenho Acadêmico no âmbito das Unidades Acadêmicas da UFSM. 

A implementação de um processo de descrição e análise dos efeitos da 

implementação de sistemas de cotas nas universidades é uma tarefa fundamental e 

pode ter como base o desempenho acadêmico traduzido pelas frequências em aulas e 

as notas dos estudantes. Detalhes sobre o acesso de cotistas e não cotistas na UFSM 

podem ser encontrados em Melo et al. (2015). 

Assim, o objetivo desta pesquisa é apresentar um roteiro preliminar de análise 

do desempenho acadêmico dos estudantes que ingressaram na Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM) via sistema de cotas durante o período de 2008/I a 2014/II. 

 

 

Metodologia 

 

Os dados de interesse foram disponibilizados pelo Centro de Processamento de 

Dados da UFSM (CPD/UFSM) a pedido do AFIRME/UFSM. Foram coletadas as 

seguintes informações para o Centro de Ciências da Saúde (CCS): Ano; Semestre; 

Total de alunos matriculados; Desempenho médio dos alunos matriculados, 

disponibilizados por cotas e sistema universal. 

O período de observação foi de 2008-I até 2014-II, o que encerra 14 semestres 

observados. 

Realizou-se a separação dos dados do CCS para cada uma das cotas (A, B, C, 

D, EP1, EP1A, EP2 e EP2A) e para o sistema universal (SU). 

Para o CCS como um todo foi calculado o total de alunos em cada cota e SU. 

Dentro de cada uma das cotas e SU foi calculada a média do desempenho 

médio e o desvio padrão do desempenho médio em cada semestre. 



Optou-se por apresentar os resultados formatados em gráficos. Todos os 

procedimentos foram realizados em planilha Excel. A metodologia é baseada no 

trabalho de Melo et al. (2015). 

 

 

Resultados 

 

Em 2008 eram 1779 alunos e em 2014/2 o CCS passou a contar com 2032 

alunos (Figura 1). Os alunos do CCS obtiveram uma média (média das médias), no 

período, de 7,47. O desempenho médio indica que os alunos situam-se, em média, 

acima da média oficial desta instituição (média maior ou igual a 7,0), com exceção para 

os cotistas D e EP1A, que apresentaram médias 6,87 e 6,93, respectivamente, o que 

significaria a submissão aos exames finais.O SU apresentou o maior valor de média 

(8,02) (Figura 2). 

Observa-se, também, que a partir do segundo semestre de 2013, como 

resultado da política de acesso ao Ensino Superior, Lei de Cotas (Lei 12.7111/2012), o 

Ministério da Educação instituiu a Bolsa Permanência (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2013). Os estudantes beneficiados são aqueles alunos dos Cursos de maior carga 

horária semestral (acima de 500 horas/semestre). Na UFSM, os únicos incluídos nessa 

política de permanência foram os alunos dos Cursos da área da Saúde. Mas ressalta-

se que a política é muito recente, o que poderá influenciar positivamente no 

desempenho acadêmico. Os valores da bolsa permanência são de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para alunos com renda per capita até 1,5 salários mínimos. Para 

os indígenas e quilombolas (de qualquer Curso), a bolsa permanência é de R$ 900,00 

(novecentos reais). 

 



 

Figura 1 - Número de alunos por cota no Centro de Ciências da Saúde - 2008 a 2014 

 

 

Figura 2 - Média do desempenho médio do Centro de Ciências da Saúde no período de 2008 a 

2014, pelas cotas. 

 

Na Figura 3 é apresentado o desvio padrão das médias obtidas no período. O 

valor médio do desvio padrão é 1,42, o que indica que as notas são aproximadamente 

homogêneas (próximas da média). 

 



 

Figura 3  – Desvio padrão do desempenho médio do Centro de Ciências da Saúde no período de 

2008 a 2014, pelas cotas. 

 

As médias do desempenho médio e as médias do desvio padrão do 

desempenho médio da cota A são apresentados nas figuras 4 e 5, respectivamente. A 

média geral foi 7,16 e o desvio padrão médio foi 1,76. 

 

 

Figura 4 – Média do desempenho médio dos cotistas A - Centro de Ciências da Saúde 2008-

2014 

 



 

Figura 5 - Desvio padrão do desempenho médio dos cotistas A - Centro de Ciências da Saúde 

2008-2014 

 

Os dados da cota B são exibidos nas Figuras 6 e 7, respectivamente, onde 

observa-se desempenho médio de 7,41 e desvio padrão médio de 1,38. 

 

 

Figura 6 – Média do desempenho médio dos cotistas B - Centro de Ciências da Saúde 2009-

2014 

 



 

Figura 7 - Desvio padrão do desempenho médio dos cotistas B - Centro de Ciências da Saúde 

2009-2014 

 

Na cota C, percebe-se que a média do desempenho foi de 7,91 e o desvio 

padrão médio foi de 1,15 (Figuras 8 e 9). 

 

 

Figura 8- Média do desempenho médio dos cotistas C - Centro de Ciências da Saúde 2008-2014 

 



 

Figura 9 - Desvio padrão do desempenho médio dos cotistas C - Centro de Ciências da Saúde 

2008-2014 

 

Na figura 10, nota-se que a média geral dos cotistas D é de 6,87. Na Figura 11, 

observa-se que a média do desvio padrão é de 1,18 para a cota D. 

 

 

Figura 10 - Média do desempenho médio dos cotistas D - Centro de Ciências da Saúde 2010-

2014 

 



 

Figura 11 - Desvio padrão do desempenho médio dos cotistas D - Centro de Ciências da Saúde 

2010-2014 

 

A figura 12 permite perceber que os cotistas EP1 tiveram média geral de 7,99. 

Já a figura 13 permite afirmar que estes cotistas tiveram desvio padrão médio de 

apenas 1,01. 

 

 

Figura 12 - Média do desempenho médio dos cotistas EP1 - Centro de Ciências da Saúde 2013-

2014 

 



 

Figura 13  - Desvio padrão do desempenho médio dos cotistas EP1 - Centro de Ciências da 

Saúde 2013-2014 

 

Nas figuras 14 e 15, respectivamente, observa-se que na cota EP1A teve-se 

desempenho médio geral de 6,93 e desvio padrão médio de 2,59. 

 

 

Figura 14 - Média do desempenho médio dos cotistas EP1A - Centro de Ciências da Saúde 

2013-2014 

 



 

Figura 15 - Desvio padrão do desempenho médio dos cotistas EP1A -  Centro de Ciências da 

Saúde 2013-2014 

 

A figura 16 apresenta o desempenho médio de 7,90 para os cotistas EP2. Já a 

figura 17 mostra o desvio padrão médio de 1,06 para esta cota. 

 

 

Figura 16 - Média do desempenho médio dos cotistas EP2 - Centro de Ciências da Saúde 2013-

2014 

 

 



Figura 17 - Desvio padrão do desempenho médio dos cotistas EP2 - Centro de Ciências da 

Saúde 2013-2014 

 

As figuras 18 e 19 apresentam os comportamentos para os cotistas EP2A com, 

respectivamente, média geral de 7,08 e desvio padrão médio de 1,63. 

 

 

Figura 18 - Média do desempenho médio dos cotistas EP2A - Centro de Ciências da Saúde 

2013-2014 

 

 

Figura 19 - Desvio padrão do desempenho médio dos cotistas EP2A - Centro de Ciências da 

Saúde 2013-2014 

 

A figura 20 mostra o desempenho médio geral do sistema universal (SU) sendo 

de 8,02. A figura 21 mostra o desvio padrão médio do SU como sendo de 1,24. 

 



 

Figura 20 - Média do desempenho médio dos alunos do Sistema Universal -  Centro de Ciências 

da Saúde 2008-2014 

 

 

Figura 21 - Desvio padrão do desempenho médio dos alunos do Sistema Universal - Centro de 

Ciências da Saúde 2008-2014 

 

 

Conclusão 

 

Observou-se que, no geral, os alunos apresentaram nota média de 7,47 com desvio 

padrão médio de 1,42. Contudo, em duas das cotas constatou-se nota média inferior a 7,00. A 

sistematização e organização dos dados referentes ao CCS representa a constituição de um 

modelo a ser estendido para os demais centros e cursos da UFSM. É importante que mais 

políticas de permanência, como bolsas de Iniciação Científica, estudos voltados à temática das 

políticas da diferença cultural e a extensão das bolsas permanência do MEC aos alunos de 

menor renda, possam contribuir para o sucesso desta política pública inclusiva, tanto social 

como racial. 
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