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RESUMO
O presente estudo investiga a política de cotas adotada pela Universidade Federal de Goiás
(UFG), que contempla egressos de escolas públicas, negros egressos de escolas públicas,
indígenas e quilombolas. Demarca como as políticas de ajuste neoliberal desenvolvidas pelo
Estado brasileiro, sobretudo a partir dos anos 1990, configuraram uma ampla reforma no
campo educacional, especialmente na educação superior. O foco da pesquisa, portanto, é o
programa de cotas da UFG, UFGInclui, buscando desvelar os fundamentos, limites e
contradições desse programa e sua articulação com a política de expansão e democratização
do acesso às universidades federais brasileiras. Seguindo parâmetros de uma pesquisa
qualitativa, a presente investigação se desenvolve a partir de pesquisa bibliográfica, pesquisa
documental e pesquisa empírica. O referencial teórico adotado ancora-se nas análises de
autores como: Amaral (2004, 2009), Ferreira e Oliveira (2011, 2012), Oliveira (2009), Santos
(1999), Sguissardi (2009) e outros. Além disso, é objeto de análise o seguinte corpus
documental: a legislação, que compreende as políticas de educação superior no Brasil e em
Goiás; os ordenamentos legais, resoluções e normativas específicas da UFG; dados
estatísticos provenientes de instituições de pesquisa nacional e dados estatísticos sobre o
programa UFGInclui. Os resultados indicam que vários aspectos merecem ser objeto de
intervenção com vistas a aprimorar o processo de democratização do acesso à educação
superior na UFG. O estudo, no entanto, evidencia a necessidade das políticas de cotas com
vistas a assegurar o acesso à educação superior a grupos historicamente excluídos. Reconhece
que o programa UFGInclui constitui-se num avanço em relação à democratização do acesso à
educação superior em Goiás, mas avalia que há um conjunto de ações a serem desenvolvidas
no seio da universidade com vistas ao seu aprimoramento.
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Superior. Ações Afirmativas. UFGInclui.
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ABSTRACT
The present study investigates the quota politics adopted by the Federal University of Goiás
(FUG), which contemplates students from public schools, black students from public school,
indigenous and maroons. Demarcates as neoliberal adjustment policies developed by the
Brazilian government, especially since the 1990s, configure a comprehensive reform in
education, especially in higher education. The focus of the research, therefore, is the FUG’s
quota program, UFGInclui, seeking to uncover the fundamentals, limits and contradictions of
this program and its articulation with the politics of expansion and democratization of access
to Brazilian federal universities. Following parameters of qualitative research, this research
take place from bibliographic research, documental research and empirical research. The
theoretical approach is anchored in analyzes of authors such as Amaral (2004, 2009), Ferreira
and Oliveira (2011, 2012), Oliveira (2009), Santos (1999), Sguissardi (2009) and others.
Moreover, it is the object of analysis the following documentary corpus: legislation, policies
comprising higher education in Brazil and Goiás, the legal orders, resolutions and regulations
specific of FUG; statistical data from national research institutions and statistics about the
program UFGInclui. The results indicate that several aspects deserve to be the object of
intervention aiming to improve the process of democratization of access to higher education
at FUG. The study, however, highlights the need of the quota policies in order to ensure
access to higher education for historically excluded groups. Recognizes that the program
UFGInclui constitutes an improvement in the democratization of access to higher education in
Goiás, but evaluates that there is a set of actions to be developed within the university in order
to its improvement.
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