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Ações  Afirmativas na Pós- Graduação

• Pauta histórica doa Movimentos Sociais Negros - Década 1930

• Projeto de Sociedade 

• Duas décadas dessa experiência  ( anterior e posterior Lei de Cotas) 

• Ponto de tensão: cotas para negros/as  

• ADFPF 189 - Lei das Cotas , 12711/12  ( Sub-cotas)



CIÊNCIA – EDUCAÇÃO – METAMORFOSES

AÇOES AFIRMATIVAS NA PÓS-GRADUAÇÃO 

1. Ponto final de chegada para diferentes pontos de partida;

2.  A  ciência não é produzida apartada de vazio histórico e conceitual;

3. São duas décadas de AA  na PPG; 

ENPROP



• Lei no 12.711, de 29de agosto de 2012, e regulamentada pelo Decreto no 7.824, de 2012, que 

explicitamente coloca em seu art. 5o, § 3o , que "as instituições federais de educação poderão, por 

meio de políticas específicas de ações afirmativas, instituir reservas de vagas suplementares ou de 

outra modalidade". 

• Art. 1o As Instituições Federais de Ensino Superior, no âmbito de sua autonomia e observados os

princípios de mérito inerentes ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, terão o

prazo de noventa dias para apresentar propostas sobre inclusão de negros (pretos e pardos),

indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de pós- graduação (Mestrado, Mestrado

Profissional e Doutorado), como Políticas de Ações Afirmativas.
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ENPROP

2002
Universidade do Estado da Bahia (Uneb)
2015
Universidade Federal de Goiás (UFG)
2016
Universidade Federal do Amazonas (Ufam)
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2017
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Universidade Federal de Roraima (UFRR)
Universidade Federal do TocanBns (UFT)
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)
Universidade Federal do Amapá (Unifap)
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

2018
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
2019
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (Unilab)
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)
2020
Universidade de Brasília (UnB)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2021
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

CRONOLOGIA 



Quadro Docente na PPG Brasileira até 2018  [Lei 12990/14]

Fonte: Mello, Luis. Ações afirmaBvas para pessoas negras na pós-graduação: ausências, propostas e
disputas. Disponível em: https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/argumentos Acesso: 17/12/2022



Quadro Discente na PPG Brasileira até 2018  [12711/12]

Fonte: Mello, Luis. Ações afirmaBvas para pessoas negras na pós-graduação: ausências, propostas e disputas. 
Disponível em: https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/ar



DPU e ABPN   /   2013 -2020    /  69 – 65 – 41



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

UFPel, fundada em 1968, tem 22 unidades acadêmicas econta
com 96 cursos de Graduação presenciais, sendo 66
bacharelados, 22 licenciaturas, oito tecnólogos e três cursos de
graduação a distância, em 117 polos. Na pós-graduação, são 26
doutorados, 50 mestrados, seis cursos de mestrado profissional e
34 cursos de especialização. Na área da pesquisa, estão em
andamento 2.698 projetos, distribuídos em diferentes áreas do
conhecimento, além de milhares de projetos de extensão
voltados para a inserção da universidade na comunidade local.
Em números de recursos humanos a UFPel conta, atualmente,
com: Estudantes de Graduação (16.461), Estudantes EAD
(1.763), Estudantes de Doutorado (1.034), Estudantes de
Mestrado (1.174), Estudantes de Especialização ( 285),
Estudantes de Mestrado Profissional ( 110), Docentes ( 1.356),
Servidores Técnicos Administrativos (1.332), Professores
Substitutos ( 99).



UFPEL   Ações Afirmativas: um estado branco  e uma   Pelotas negra

Exceção em termos de Estado/Região   

Os cotistas desagradecidos  ( Tau Golin , Geledês/2014) Pelotas:  tecnologias  que alimentavam as escravarias



UFPel e AA - 2012/2015/2022

Observatório Interinstitucional de Ações Afirmativas das 
Instituições Federais da Região Sul do do Rio Grande  do Sul  

• UFPel (Pelotas)   FURG. ( Rio Grande)  UNIPAMPA ( Jaguraão)   IFSUL ( 
Pelotas) 
• Projeto Unificado 

1)  Ensino: Formação de Professores/as , Pequisadroes/as e  Sociedade  Civil   

2) Extensão : Educação Básica e Comunidades  (  Bairro Sede – processo 
contínuo de diálogos)
3) Pesquisa :  Editais  de todos os processos afirmativos nas  instituições 
envolvidas no período de  2013 a 2019 ( 12711/12, PAVE, Surdos , Imigrantes,  
Fronteiriços, Quilombolas e Indígenas, PÓS-GRADUAÇÃO, PRONERA)



Sobre os editais e análises individuais e contrastivas : 

• Artefatos culturais  ( administrativa, burocrática, jurídica e política);
• Visualizar  diferentes níveis de compreensão  acerca das  politicas e 

como a administração; 
• Primeiro contato formal com àqueles/as que devem entrar ou nem 

entrar;
• Poder de “veto”,  interdição ou otimização



Ações Afirmativas na  [ PPG ]  UFPel :  como monitorar uma  política  pública 
sem dados? 

• Revisão da Lei de Cotas e a invisibilidade estatística : processo sistêmico de

atribuir (des) valor no âmbito da gestão das AA;

• Macro - Local – Micro ( Unidade FaE)

• Programa Pós Graduação em Educação ( Nível 5 e o “maior” 33
professores/as e 250 alunos/as )

• Cotas : 25 % ( quilombolas, negros, indígenas, PCD, desde 2017) e 5%

Transexuais ( desde 2022)

ENPROP



Dados:  2017 a 2021 – PPGE em Educação

Inscritos: 125 
Aprovados:  41
Reprovados:  84  (67,2%)
Número de doutorandos: 26
Número de Mestrandos: 15
Modalidade  mais procurada: Negros/as  ( Pretos e Pardos) 

Linha de Pesquisa  mais procurada:  L.05 - Epistemologias Decoloniais e  Educação 

Transgressora:    21  (51,25%)
Diplomados :  05 mestres 
Evadidos:  01  mestranda, 2 doutorandos 



Inclusão  Social - Educação Básica - Ciência 
Ações Afirmativas  na Pós -Graduação 

• Afirmar direitos e fortalecer identidades ;

• Reorganização de espaços marcados pelas “hegemonias”  curriculares, epistêmicas    e política 

• Ciência   diversidade/diferença exige um desafio de transcender campos do conhecimento;

• Conhecimento é produção social dermarcadores são constituintes desse processo; 

• É um espaço de construção de conhecimento, portanto, lócus de PODER 

ENPROP



Palco,  plateia e os “lugares de cultura”  (S)  

Projeto: jovens  estudantes entre 06 e 18 anos que residam no Bairro 
Santa Maria e 17 Março

“ Brasil!
Meu Brasil brasileiro

Meu mulato inzoneiro
Vou cantar-te nos meus versos”



• Dados recentes do IBGE apontam que a pobreza e o desemprego em
2021 foram mais do que o dobro para pretos e pardos no Brasil do que
para brancos; Os indicadores mostram que as desigualdades raciais
estão em todos os níveis: entre as pessoas com ensino superior, os
brancos recebem 50% a mais do os pretos e pretos e pardos estão em
somente 29,5% dos cargos gerenciais e somente 14,6% nos cargos de
salários mais altos. Quando se analisa a linha da pobreza do país,
também os negros são a maioria dos afetados. Em 2021, 34,5% dos
pretos e 38,4% dos pardos estavam na linha da probreza. E 9% de
pretos e 11% de pardos na linha da extrema pobreza. Entre brancos,
18,6% na pobreza e 5% na extrema pobreza.



CIÊNCIA  E DIGNIDADE HUMANA

Imaginário do cientista

CIÊNCIA “PARA” E  CIÊNCIA “COM”  

METAMORFOSE 
DESAFIO 

(DES) ENVOLVIMENTO  



Obrigada !


