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O que são políticas públicas?



O que são políticas 
afirmativas?



O que são políticas 
afirmativas raciais?



Objetivos das Políticas Afirmativas Raciais

Reverter a representação negativa dos negros;

Promover igualdade de oportunidades;

Combater o preconceito e o racismo.



Políticas afirmativas na Universidade

• LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012
• 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

• Para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, é reservada a porcentagem
referente a proporção dessas populações autodeclaradas no último censo.

• UFGInclui
• Programa de inclusão da UFG que cria, em cada curso de graduação, uma

vaga para indígenas e uma vaga para negros/as quilombolas, que tenham
cursado o Ensino Médio integralmente em escola pública.





Contexto de criação das Comissões de 
Verificação da Autodeclaração

• Denúncias de fraudes nas universidades e concursos;

• Divulgação dessas denúncias na mídia;

• Necessidade das instituições de apuração dessas denúncias;

• Necessidade de coibir as fraudes.



O papel da COMPAD/RC

Comissão criada pelas Portarias 1084 e 1086, de 28/02/2018, com os
objetivos de:

• atuar nos procedimentos que demandem a autodeclaração para uso
do sistema de cotas para pretos, pardos, indígenas e quilombos na
graduação e pós-graduação;

• assegurar deveres e preservar direitos na aplicação das políticas
afirmativas no âmbito da UFG;

• garantir que as cotas sejam utilizadas por quem realmente tem direito
a elas;

• coibir fraudes nos processos.



O trabalho da COMPAD/RC

O objetivo da Comissão é verificar se o que está sendo declarado pelo
candidato condiz com a realidade, levando em consideração o critério
fenotípico, conforme previsto no edital de matrícula do SiSU/UFG.



Membros e Colaboradores

Professores e Técnicos de diversas, Unidades e Setores da UFG/RC

(34 membros);

Colaboração do Coletivo Negro, uma bolsista e uma Professora do Estado

(10 colaboradores).



A COMPAD na Matrícula 2018/1

A COMPAD atuou na Comissão de Verificação de Autodeclaração,
instituída pela Resolução CONSUNI nº 32/2017, com o objetivo de dar
transparência à aplicação da política pública instituída pela Lei 12.711,
de 29 de agosto de 2012 (Lei de Cotas), e de contribuir para a redução
das desigualdades raciais nos processos seletivos da UFG.



Procedimentos

• A Comissão atuou com três membros em cada banca, diversa em
gênero e cor/etnia;

• Foi realizada entrevista, composta de duas perguntas;

• Após a entrevista, a banca deliberava sobre o deferimento ou
indeferimento, baseada na análise de aspectos fenotípicos, conforme
previsto no edital de matrícula do SiSU/UFG.



Público atendido pela COMPAD

PPI (pretos, pardos e indígenas)
SISU/Lei de Cotas Nº12.711/2012

Quilombola e Indígenas
Programa UFGInclui



Público esperado - PPI/SISU

Compareceram; 
175; 80%

Não 
Compareceram; 

43; 20%

TOTAL 218



Público atendido - PPI/SISU
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TOTAL 175

Pretos e Pardos Indígenas



Indeferimentos - PPI/SISU
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TOTAL 16



Público esperado e atendido - UFGInclui
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Quilombos Indígenas

TOTAL 12

Esperados Compareceram



Público atendido - UFGInclui

1 1 1 1 11 1 1 1

TOTAL 09

Quilombo Indígena



Público atendido - Chamada Pública
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Deferido Indeferido



Quem são os negros pardos?



Principais encaminhamentos

• Discutir a definição de pardo no âmbito da UFG e do IBGE.

• Executar ações de conscientização acerca da política de cotas e da
definição de pardo, junto à comunidade institucional, local e regional.

• Criar a página virtual da COMPAD para contribuir no processo de
conscientização acerca da política de cotas.

• Discutir a atuação da comissão nos processos seletivos dos programas
de pós-graduação.

• Discutir formas para acompanhar os estudantes atendidos pela
política de ação afirmativa, com a finalidade de avaliar a política de
cota para pretos, pardos e indígenas.



O que foi realizado pela COMPAD em 2018

• Reuniões mensais;

• Execução de um projeto de extensão;

• Rodas de conversa;

• Roda de conversa com discentes;

• Dois Ciclos de Debates (Conferências, Oficinas e Rodas de Conversa);

• Participação no Espaço das Profissões.



Resultados e desafios
• Abertura de diálogo com outras IFES, como o IFGoiano, o IFG, a UFABC,
UFU;
• Aproximação com a comunidade externa;
• Ampliação das discussões sobre políticas afirmativas raciais, com alcance
presencial total, de cerca de 700 pessoas da comunidade interna e externa, e
com alcance virtual de cerca de 2000 pessoas;
• Aprimoramento da compreensão acerca dos beneficiários das políticas
afirmativas raciais;
• Necessidade de criação de um Núcleo de Estudos Étnico-Raciais de
Catalão;
• Necessidade de discutir a efetiva inclusão, permanência e
acompanhamento do público-alvo das cotas raciais;
• Necessidade de criação de uma Pró-Reitoria de Direitos Humanos e
Diversidade ou órgão similar na estrutura da UFCAT.



Quem é o negro na UFG/RC?

• Em quatro anos, estima-se que cerca de 25% a 28% dos alunos/as da
UFCAT terá ingressado pelas cotas raciais (em média de 750 a 850
alunas/os);

• Escutamos os alunos relatarem sobre dificuldades financeiras,
dificuldades de permanência, dificuldades acadêmicas;

• Escutamos os alunos relatarem sobre discriminação e preconceito
praticados, principalmente, em sala de aula.



Principal desafio da COMPAD

• Criar a Pró-Reitoria ou Secretaria de Direitos Humanos e Diversidade;

• Manter programa similar ao UFGInclui.



Contato

compadcatalao@gmail.com

ppqi.catalao.ufg.br (site em construção)

Obrigado.


