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Resumo 

Esta comunicação traz considerações sobre as políticas 
institucionais de permanência dos estudantes negras e 
negros adotadas pela UEPG, com enfoque na questão 
material. Para tanto, partiu-se da ideia de que tais políticas 
devem ser entendidas como ações afirmativas 
imprescindíveis para efetivar o Direito à Educação da 
população negra. 

Introdução  

O objetivo é apresentar um recorte da pesquisa de 
iniciação científica desenvolvida no ano de 2019-2020. 
Apresenta-se considerações sobre a política de ações 
afirmativas de permanência material de estudantes 
negros da UEPG que estão matriculados nos cursos 
presenciais de graduação. Foram analisados normativas 
institucionais vigentes durante os anos de 2018-2020 e 
dados de alunos matriculados neste período. 

Material e Métodos 

O método utilizado é o da pesquisa documental, por meio 
da análise de pesquisas já realizadas da investigação de 
dados institucionais disponibilizados pela Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis (PRAE). 

Resultados e Discussão 

As Ações afirmativas são políticas públicas e privadas que 
visam eliminar desigualdades históricas, garantindo a 
igualdade substancial, e “compensar perdas provocadas 
pela discriminação e marginalização, decorrentes de 
motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros” 
(SANTOS, 1999, p. 25).  
Por isso, propõe-se pensar a permanência estudantil 
como uma ação afirmativa. A permanência é pensada 
“como o ato de continuar que permita não só a constância 
do indivíduo, mas também a possibilidade de existência 
com seus pares” (REIS; TENÓRIO, p. 4, 2009).  
A criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis na 
UEPG, em 2019, significou uma preocupação institucional 
em criar um sistema capaz de responder às demandas 
discentes.  
No mesmo sentido, o Projeto de Desenvolvimento 
Institucional (2018-2022), estabeleceu objetivos de 
reformulação da política de assistência estudantil a serem 
cumpridos pela UEPG, como a realização de ações de 
apoio à permanência de acadêmicos de graduação. Em 
relação à permanência material, apenas os Colegiados 
dos cursos de Jornalismo e Licenciatura em História têm 
como meta a ampliação da concessão de bolsas auxílio 

visando à permanência dos alunos, mas sem considerar 
as demandas específicas de estudantes negros.  
Segundo a PRAE, dos 4.766 estudantes de graduação 
matriculados nos cursos presenciais da UEPG, 1.209 são 
negros. Conforme a PROGRAD, de 2018 a 2020, 
ingressaram 151 alunos por meio das cotas raciais, o que 
justifica que seja pensada e ampliada uma política de 
assistência estudantil voltada a este público.  
A UEPG conta com programas institucionais que visam 
contribuir para a permanência estudantil. Entretanto, 
segundo os dados da PRAE, apenas o programa de 
Bolsas de Extensão (PROEX), que não é um programa 
específico de assistência estudantil, faz um recorte de 
raça/cor dos bolsistas. Assim, dos 327 bolsistas, 238 
declararam-se do gênero feminino, sendo 197 brancas, 
36 negras (pretas e pardas), 4 indígenas e 1 amarela e 89 
estudantes que se declararam do gênero masculino, 
sendo 73 brancos, 14 negros (pretos e pardos), 1 indígena 
e 1 amarelo.  
Nota-se que a quantidade de estudantes negros que 
acessam o programa de bolsas da PROEX, em 2020, é 
pequena, considerando o número de alunos negros 
matriculados. Ainda, é preciso considerar que alunos 
negros, podem estar inseridos em outros programas que 
têm o objetivo de auxílio, em estágios ou trabalho 
remunerado. 

Conclusão  

Conclui-se que com o acesso ao Ensino Superior 
minimamente garantido à população negra por meio das 
cotas raciais, outras políticas que asseguram o direito à 
Educação devem ser implementadas. É relevante 
compreender as políticas de assistência estudantil como 
ações afirmativas, pois são vistas sob a ótica da igualdade 
material. Percebe-se que na UEPG há um grande 
incentivo à pesquisa e à extensão remunerada e pouco à 
assistência econômica. 
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