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RESUMO 

 

 

A pesquisa aqui relatada teve como objetivo avaliar o efeito distributivo causado pela 

política de implantação de reserva de vagas instituído pela lei 12.711/12 no desempenho dos 

alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 

Química, Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Produção Mecânica, do Centro de 

Tecnologia da Universidade Federal do Ceará. O estudo foi realizado através da investigação 

do desempenho diferenciado entre alunos cotistas e não cotistas, ingressantes nos anos de 2014 

e 2015 (período de vigência das cotas), em comparação com aqueles que iniciaram seus cursos 

em 2011 e 2012 (período anterior às cotas), sendo a medida de desempenho utilizada o IRA – 

Índice de Rendimento Acadêmico. Foram feitas análises econométricas cujos resultados 

revelam que o desempenho dos alunos cotistas foi, em geral, inferior ao dos alunos do período 

anterior (2011/12), com significância estatística em três dos seis cursos pesquisados 

(Engenharia Elétrica, Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Produção). Por outro lado, os 

resultados de desempenho dos alunos não cotistas mostraram-se superiores aos dos alunos de 

2011/12, com significância estatística em dois cursos (Engenharia Civil e Engenharia Química). 

Portanto, o efeito líquido desta política de ação afirmativa não foi o de aumentar ou diminuir a 

média de desempenho dos alunos no período anterior. 

 

 

Palavras-chave: Política de Cotas, Ação afirmativa, Efeitos Distributivos, Desempenho 

Acadêmico. 
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ABSTRACT 

 

 

 The research here reported had the objective of evaluating the distributive effect 

caused by the policy of implementation of quotes instituted by law 12.711 / 12 in the 

performance of students of the courses of Mechanical Engineering, Civil Engineering, 

Electrical Engineering, Chemical Engineering, Metallurgical Engineering and Engineering of 

Mechanical Production, of the Technology Center of the Federal University of Ceará. The study 

was carried out through the investigation of the differentiated performance between quota and 

non-quota students, who entered in the years 2014 and 2015 (quota period), compared to those 

who started their courses in 2011 and 2012 (before the quotas), being the performance measure 

used the IRA - Academic Performance Index. Econometric analyzes were performed whose 

results show that the performance of the quota students was generally lower than the students 

of the previous period (2011/12), with statistical significance in three of the six courses 

surveyed (Electrical Engineering, Metallurgical Engineering and Production Engineering). On 

the other hand, the performance results of the non-quota students were higher than those of the 

students of 2011/12, with statistical significance in two courses (Civil Engineering and 

Chemical Engineering). Therefore, the net effect of this affirmative action policy was not to 

increase or decrease the average performance of students in the previous period. 

 

 

Key words: Quota Policy, Afirmative Action, Distributive Effects, Academic Performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas duas últimas décadas, o acesso à educação básica de estudantes oriundos das classes 

sociais de menor poder aquisitivo apresentou um crescimento considerável e, em consequência, 

ocorreu aumento na demanda pelo ensino superior em nosso país. Apesar do aumento de vagas 

ofertadas pelas universidades públicas nos últimos anos, o acesso de jovens pobres, negros, 

indígenas e deficientes ao ensino superior brasileiro manteve-se baixo, ao longo dos primeiros 

anos do século XXI.  

É notório que esta significativa fatia da nossa população não dispõe de recursos 

financeiros suficientes para bancar os elevados custos de uma formação pré-universitária de 

qualidade, em geral realizada em cursinhos pré-vestibulares da rede de ensino privada. Estes 

jovens procedentes de escolas públicas chegam ao exame de acesso à universidade, em geral, 

despreparados para competir por uma vaga nos cursos mais concorridos do ensino superior 

público. Muitos deles desistem de ingressar nos estudos universitários e buscam entrar no 

mercado de trabalho. Outros acabam ingressando em IES particulares fazendo uso do programa 

PROUNI ou financiando os estudos através do FIES. 

Neste contexto, um frequente tema em acalorados debates sobre os rumos da educação 

superior no nosso país versa sobre a aplicação de ações afirmativas no campo da educação. São 

polêmicas que vem de longa data, mas que se acirraram a partir de agosto de 2012 com a 

promulgação, por lei federal, de reservas de vagas para jovens pretos, pardos e indígenas nas 

IES brasileiras.  

Ações afirmativas podem ser entendidas como um conjunto de políticas públicas 

determinadas pelo Estado destinadas a proteger minorias e grupos que tenham sido 

discriminados no passado. Tais ações visam remover barreiras no intuito de promover a 

correção de desigualdades históricas a que certos grupos sociais são submetidos (OLIVEN, 

2007).  

O modelo de ações afirmativas foi desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos, na 

década de 60, como reflexo do movimento de lutas pelos direitos civis, que aflorava naquela 

época (BOWEN e BOK, 1998). Tal modelo objetivava reduzir as desigualdades econômicas e 

sociais entre negros e brancos, através da reserva de vagas em universidades americanas.  

No Brasil, as ações afirmativas em universidades foram introduzidas a partir de 2002, 

através de iniciativas de instituições como UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 

UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense e UNEB - Universidade do Estado da 
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Bahia (BEZERRA e GURGEL, 2012). Em 2004, foi a vez da Universidade de Brasília – UNB, 

que introduziu cotas para negros (VILELA et al, 2016). Desde então, diversas outras 

instituições públicas adotaram ações afirmativas para o ingresso no ensino superior.  

Em nosso país, o grande avanço na política de ações afirmativas veio em 29 de agosto 

de 2012, através da Lei Federal nº 12.711, também conhecida como Lei das Cotas. Por 

intermédio desta lei, que dispunha sobre o concurso seletivo para o ingresso em cursos de 

graduação, foi instituído que todas as Universidades e Institutos Federais de ensino superior 

vinculados ao Ministério da Educação reservassem, por curso e turno, no mínimo 50% das suas 

vagas para estudantes cotistas. Os outros 50% são destinados à ampla concorrência. A reserva 

de vagas em consideração é exclusiva para estudantes que tenham cursado os três anos do 

ensino médio em escolas públicas.  

O fluxograma a seguir (fig.1) detalha a reserva de vagas nas instituições públicas de 

nível superior: 

 

Figura 1: Fluxograma da reserva de vagas de acordo com a lei 12.711/12 

 

Quantidade de vagas 
disponibilizadas

50% das vagas 

Alunos de Escolas 
Públicas

50% das vagas

Renda ≤ 1,5 Salário 
Mínimo per Capita

No mínimo % IBGE de 
Pretos, Pardos e 

Indígenas 

No mínimo % IBGE de 
Pretos, Pardos e 

Indígenas 

No mínimo % IBGE de 
Pretos, Pardos e 
Indígenas com 

deficiência

Demais vagas

Demais vagas

Demais vagas com 
deficiência

Demais vagas

Renda ≥ 1,5 Salário 
Mínimo per Capita

No mínimo % IBGE de 
Pretos, Pardos e 

Indígenas 

No mínimo % IBGE de 
Pretos, Pardos e 

Indígenas 

No mínimo % IBGE de 
Pretos, Pardos e 
Indígenas com 

deficiência

Demais vagas

Demais vagas

Demais vagas com 
deficiência

Demais vagas

(Ampla concorrência)
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Nas Ciências Econômicas, questões da área da Educação vem apresentando importância 

cada vez maior, sobretudo aquelas relacionadas à redução de desigualdades. Pensado para 

funcionar como importante ferramenta de política social, o modelo do sistema de cotas vem 

proporcionando inúmeros debates na sociedade brasileira, muitas vezes com visões políticas e 

ideológicas antagônicas, enraizadas e cristalizadas.  

No Brasil, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no intuito de avaliar se existem 

diferenças de desempenho entre cotistas e não cotistas, nos diversos cursos ofertados nas IES 

nacionais. Tem-se procurado conhecer as possibilidades dos cotistas obterem rendimentos 

satisfatórios a despeito das dificuldades nas formações anteriores ao acesso à universidade. 

A partir da análise de desempenho de estudantes de 6 (seis) cursos de engenharia do 

Centro de Tecnologia da UFC, entre um período anterior à adoção de cotas (2011 e 2012) e um 

período posterior à implantação da reserva de vagas (2014 e 2015), esta pesquisa procurou 

contribuir com novas reflexões acerca do programa de ação afirmativa na Universidade Federal 

do Ceará através da investigação do efeito distributivo da implantação de cotas na análise de 

desempenho diferenciado entre cotistas e não cotistas. 

 O trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro consta da introdução. O 

capítulo seguinte é composto de duas seções. A primeira relata o processo histórico de adoção 

de políticas de ações afirmativas nas universidades brasileiras e a segunda faz uma breve revisão 

da literatura sobre cotas no ensino superior.  O terceiro capítulo trata da metodologia empregada 

no trabalho. A descrição do percurso metodológico é realizada em três seções. Na primeira, 

iremos apresentar a base de dados dos alunos do Centro de Tecnologia. Na segunda, 

descreveremos o conjunto de variáveis empregadas. E na terceira seção, especificaremos o 

modelo de regressão utilizado e os principais parâmetros estimados. O quarto capítulo 

pormenoriza os estudos descritivos e econométricos realizados e analisa os resultados obtidos. 

E finalizando, o quinto capítulo traz considerações sobre os resultados dos efeitos distributivos 

da implantação de cotas no desempenho dos alunos.  
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2. A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS NAS UNIVERSIDADES 

BRASILEIRAS 

 

Para a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, vinculada ao 

Ministério dos Direitos Humanos do governo brasileiro, as ações afirmativas: 

 

São políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada 

com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na 

sociedade, acumuladas ao longo de anos (BRASIL, 2018). 

 

De maneira mais ampla, o Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa 

(GEMAA), núcleo de pesquisa com sede no IESP - Instituto de Estudos Sociais e Políticos da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), define:  

 

Ações afirmativas são políticas focais que alocam recursos em 

benefício de pessoas pertencentes a grupos discriminados e 

vitimados pela exclusão sócio-econômica no passado ou no 

presente. Trata-se de medidas que têm como objetivo combater 

discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, 

aumentando a participação de minorias no processo político, no 

acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, redes de 

proteção social e/ou no reconhecimento cultural (UERJ,2018). 

 

No Brasil, pode-se afirmar que o processo de adoção de políticas de ações afirmativas 

teve início a partir da militância de grupos minoritários, sobretudo aqueles ligados ao 

movimento negro, que denunciou a ausência de afrodescendentes nos cursos superiores em 

nosso país. Estes grupos tinham como objetivo a equiparação de oportunidades no acesso a 

vagas no ensino superior público.  

Oliven (2007) menciona que a adoção de reserva de vagas na universidade, como forma 

de ação afirmativa, pode ser vista como meio de reparação de danos causados a gerações de 

negros abandonados pelo estado brasileiro.  

Em 2001, com a realização da III Conferência Mundial contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias correlatas promovida pela ONU, na cidade 

de Durban, África do Sul, as políticas de ação afirmativa ganharam visibilidade em nosso país. 

As ações afirmativas para cotas começaram a ser regulamentadas no Rio de Janeiro a 

partir de dezembro de 2000, com a lei estadual 3.524/00. Esta lei determinou que 50% das vagas 

nas universidades públicas estaduais (UERJ e UENF) fossem destinadas a estudantes que 

tivessem cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas. Um ano 
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depois, a lei estadual 3.708/01, regulamentada pelo Decreto 30.766/02, determinou a reserva 

de 40% das vagas de cada curso para estudantes autodeclarados negros e pardos. 

Dessa forma, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ tornou-se a primeira 

universidade brasileira a utilizar o modelo de reserva de vagas. Em 2003, foram criados dois 

concursos distintos, um com reserva e outro para o vestibular tradicional. O primeiro concurso 

foi denominado Sistema de Acompanhamento do Desempenho dos Estudantes do Ensino 

Médio (SADE), destinado a candidatos procedentes de escolas da rede pública. Os dois exames 

consideravam a inclusão de afrodescendentes, mas sem levar em consideração o corte relativo 

à carência socioeconômica (BEZERRA e GURGEL, 2012). 

 Neste mesmo ano, as Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) e 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) lançaram ações afirmativas de reserva de vagas. Em 

sessão do Conselho Universitário datada de julho de 2002, a UNEB estabeleceu a quota mínima 

de 40% das vagas dos cursos de graduação e pós-graduação destinadas a candidatos 

afrodescendentes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas (FERMAN e 

ASSUNÇÃO, 2005). 

 Em 2004, a Universidade de Brasília – UnB e a Universidade Federal da Bahia – UFBA 

implantaram o sistema de cotas nos seus cursos de graduação. Diferentemente do modelo 

inicialmente adotado pela UERJ no Rio de Janeiro (cotas para alunos oriundos de escolas 

públicas), ambas universidades estabeleceram reservas de vagas raciais para alunos pretos e 

pardos oriundos de escolas públicas. 

Em 2008, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) instituiu a reserva de 

vagas para alunos oriundos de escolas públicas e autodeclarados negros e indígenas através do 

“Programa de Ações Afirmativas”. Segundo Tresoldi et alii (2015), este programa permitiu um 

aumento significativo de estudantes provenientes de escola pública entre os classificados no 

concurso vestibular da instituição, saltando de 31,5% em 2007 para 49,9% em 2008. 

 

2.2 Lei das Cotas 

 

No cenário atual, as ações afirmativas encontram-se bem mais abrangentes. No começo, 

tais políticas aconteciam de modo isolado, por parte de algumas poucas universidades. 

Atualmente, todas as instituições de ensino superior públicas federais, mantidas pelo MEC, 

reservam vagas para cotistas em seus processos seletivos. Esta mudança se deu em decorrência 

da aprovação, em 2012, da lei nº 12.711, que determina que a metade das vagas nos processos 
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seletivos vestibulares seja reservada a estudantes oriundos de escolas públicas, com a 

distribuição seguindo critérios raciais e sociais. 

 Regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012 e pela Portaria Normativa nº 18/2012, do 

Ministério da Educação, a lei estipula ainda, através de seu artigo 4º, que as instituições federais 

de ensino técnico de nível médio devem reservar, em cada processo seletivo para ingresso em 

cada curso, por turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado o 

ensino fundamental integralmente em escolas públicas.  

A lei estabeleceu que a reserva de vagas deveria ser implantada de forma progressiva ao 

longo de quatro anos, na base de 12,5% do total ao ano, até atingir a metade da oferta total do 

ensino público superior federal. No entanto, a instituição que quisesse acelerar o total de vagas 

disponíveis, poderia assim o fazer. A UFC se antecipou às regras de transição e passou a 

cumprir integralmente a Lei das Cotas ofertando metade de suas vagas já em 2014. 

De acordo com o preconizado pela lei, a distribuição de vagas para estudantes cotistas 

segue determinados critérios. Assim, do total de vagas disponibilizadas pela instituição, por 

curso e turno, metade vai para alunos provenientes das escolas públicas e a outra metade vai 

para ampla concorrência. Das vagas destinadas aos cotistas, 50% destinam-se a estudantes de 

escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per 

capita e os outros 50% para aqueles provenientes de escolas públicas com renda familiar bruta 

superior a um salário mínimo e meio per capita. Em ambos os casos, será levado em conta um 

percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no estado da 

instituição, de acordo com o último censo demográfico do IBGE. 

Em dezembro de 2016, a lei 12.711 sofreu alterações. Foi promulgada a lei federal 

13.409, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos 

de nível médio e superior das instituições federais de ensino. Esta lei promoveu alterações nos 

artigos 3º, 5º e 7º determinando que cada instituição federal de ensino técnico de nível médio e 

de ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º da Lei das Cotas passariam a ser 

preenchidas, por curso e turno, por estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por 

pessoas com deficiência, na proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com 

deficiência presentes na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, 

de acordo com último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Como já ocorre no censo demográfico, o critério da raça é autodeclaratório e não há 

separação entre pretos, pardos e índios. Por outro lado, a comprovação da renda familiar per 
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capita é feita por documentação, através de regras estabelecidas pela própria instituição e com 

recomendação de documentos mínimos exigidos pelo MEC.  

A lei prevê ainda que no prazo de 10 anos a contar da data da publicação haja uma 

revisão do programa, tomando como base o levantamento do impacto das cotas no acesso ao 

ensino superior de estudantes pretos, pardos, indígenas e oriundos de escola pública.  

 

2.2 Revisão da Literatura  

 

Na literatura econômica internacional e nacional, existe uma vasta produção de 

pesquisas que tratam da política de ações afirmativas. Nos Estados Unidos, país pioneiro neste 

tema, inúmeros artigos e livros foram publicados sobre questões relacionadas à reserva de vagas 

para cotistas em universidades e faculdades americanas. Sobre este assunto, uma das mais 

importantes contribuições foi dada por Willian Bowen e Derek Bok (1998), com o livro The 

Shape of the River. Nesta obra, os autores detalham os resultados de uma meticulosa pesquisa, 

realizada entre os anos 70 e 90, sobre os impactos gerados pela reserva de vagas no acesso ao 

ensino superior, através de políticas de ação afirmativa em grupos étnicos e raciais 

historicamente discriminados. Tal pesquisa aponta para resultados positivos, com a evidência 

de sucesso de cotistas nas faculdades e mercado de trabalho. 

No Brasil, a adoção de políticas de ações afirmativas nas instituições de ensino superior 

é ainda recente, mas vem apresentando, ao longo das duas últimas décadas, uma grande 

repercussão na literatura econômica. Já existe, em nosso país, diversos trabalhos que trazem 

discussões sobre aspectos históricos, culturais, pedagógicos dessas políticas. Mais 

recentemente, estudos empíricos e econométricos, têm analisado o desempenho de cotistas nas 

universidades brasileiras. 

Um aspecto interessante que merece ser mencionado é que, mesmo que um grande 

número de universidades tenha adotado algum tipo de política de ação afirmativa ao longo das 

duas últimas décadas, muitas destas IES não tornam público os resultados decorrentes dessas 

políticas, com receio de possíveis impactos negativos destes na aceitação social da política de 

reserva de vagas para cotistas. 

Semelhante ao que ocorre em outros países, a adoção do sistema divide opiniões no 

Brasil. De um lado, existem estudos que argumentam o uso de cotas como um processo de 

reparação histórica e de justiça social (MOEHLECKE, 2002) ou que apontam para o sucesso 

de cotistas nas universidades e mercado de trabalho (BOWEN e BOK, 1998). De outro lado, 
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existem trabalhos que condenam a política de reserva de vagas no ensino superior. Entre as 

razões elencadas, podemos mencionar argumentos de que tal política não é capaz de reduzir 

desigualdades, e que estudantes beneficiados com a reserva de vagas não conseguem compensar 

as deficiências em conhecimento oriundas da formação escolar na educação básica, em escolas 

públicas (DURHAM, 2005), o que gera uma perda qualitativa de capital humano na 

universidade (SOWELL, 2004). 

Corroborando uma análise negativa a respeito da política de ações afirmativas está o 

estudo de Ferman e Assunção (2005). Realizado a partir de dados do SAEB, de estudantes 

negros oriundos da 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas do Rio de Janeiro e Bahia, os 

pesquisadores compararam as notas dos anos de 2001 e 2003, antes e depois da adoção do 

sistema de cotas. Em seus estudos, os autores mostraram que as notas dos alunos pesquisados 

caíram nos dois estados. Diante dos resultados obtidos, concluíram que existe uma relação 

negativa entre ações afirmativas e incentivos para esforço e aquisição de habilidades.  

Em seus estudos sobre desigualdade na educação e cotas para negros, Durham (2005) 

argumenta que a adoção de política de cotas não age diretamente na questão da desigualdade 

educacional na educação básica, mas apenas nas consequências da discriminação racial e 

desigualdade educacional, não possuindo assim, a capacidade de corrigi-las. A autora conclui 

ainda que iniciativas públicas direcionadas para reforçar habilidades básicas constituem uma 

ação afirmativa mais efetiva que o estabelecimento de cotas no ensino superior. 

Uma outra abordagem frequente em estudos sobre cotas diz respeito ao desempenho de 

cotistas e não cotistas. Críticos do sistema de cotas argumentam que a adoção da política de 

reserva de vagas produz uma queda na qualidade do ensino superior, permitindo a entrada de 

alunos que não apresentam nível educacional necessário. Em estudo realizado na Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) com alunos ingressantes em 2005, e fazendo uso de uma 

série de parâmetros como CR (Coeficiente de rendimento) médios, taxas de evasão, proporção 

de concludentes, dentre outros, Mendes Junior (2013) concluiu que o desempenho dos não 

cotistas foi maior em 80% dos cursos e que os cotistas apresentaram um CR médio 6,5% menor 

do que os não cotistas, entre 2006 e 2009.  

Não foram encontradas referências de pesquisas que tenham investigado o impacto da 

política de cotas através da comparação de Índice de Rendimento Acadêmico de um período 

anterior e posterior à adoção da lei das cotas, com todos os alunos ou por faixas de distribuição 

de quantis. Nossa contribuição é, portanto, aprofundar a discussão sobre este tema realizando 

esta investigação. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer comparações de desempenho, através de 

estudos descritivos e econométricos, entre cotistas e não cotistas em seis cursos de engenharia 

do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará: Eng. Mecânica, Eng. Civil, Eng. 

Elétrica, Eng. Química, Eng. Metalúrgica e Eng. de Produção Mecânica. Como mencionado 

anteriormente, foi analisado o desempenho dos alunos nos anos de 2011 e 2012 (antes das cotas) 

e 2014 e 2015 (período com cotas). Como não foram encontrados dados sobre cotistas e não 

cotistas para 2013, este ano ficou fora das análises.  

A medida de desempenho utilizada é o IRA – Índice de Rendimento Acadêmico, 

calculado ao final de cada período letivo. Esse índice considera a nota final de cada disciplina, 

a sua carga horária, o período em que foi cursada e a ocorrência, ou não, de interrupções 

(trancamentos parciais). Existem dois tipos de IRA: um individual (índice relativo a um único 

estudante, calculado de acordo com o desempenho dele) e um geral (índice calculado dentro do 

curso, levando em consideração todos os seus alunos). O IRA considerado nessa investigação 

é o individual. É importante mencionar que na UFC, a matrícula institucional e o trancamento 

total não causam prejuízo ao IRA. Já o trancamento parcial e as reprovações por falta afetam o 

IRA. Porém, quando um estudante reprova uma disciplina por falta, a nota considerada para o 

cálculo do IRA do aluno nesse componente curricular é zero. O IRA apresenta valores entre 0 

e 10.000.  

Anualmente, o Ministério da Educação disponibiliza os editais com os termos de adesão 

e participação da Universidade Federal do Ceará no SISU. Através destes editais, são 

informadas as vagas ofertadas pela UFC em todos os seus cursos de graduação. 

 Todas as vagas de 2011 e 2012, período anterior às cotas, foram disponibilizadas para a 

ampla concorrência (AC). Nos anos de 2014 e 2015, já com a vigência da Lei 12.711/12, 50% 

das vagas foram para a ampla concorrência (AC) e o restante foi dividido em 4 (quatro) 

categorias de cotas, a saber: 

 

• Cota L1: Candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo; 

• Cota L2: Candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas; 
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• Cota L3: Candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, 

independente da renda; 

• Cota L4: Candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, 

independente da renda, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. 

 

Para o presente trabalho, não serão feitas distinções entre os diferentes tipos de cotistas. 

Iremos agregá-los numa única categoria denominada cotista. 

  

 

3.1 Base de dados 

 

Para os estudos realizados neste trabalho, foram utilizadas planilhas com informações 

coletadas na Secretaria do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará - UFC.  Os 

dados fornecidos pela secretaria do CT foram extraídos do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas - SIGAA, sistema acadêmico empregado na universidade, responsável 

pelo registro da notas e acompanhamento dos alunos. Foram desenvolvidas 6 (seis) planilhas, 

uma para cada curso em estudo. Essas planilhas contêm dados de todos os alunos que passaram 

pelo CT entre os anos de 2011 e 2017, a exceção do ano de 2013. Pela necessidade de se garantir 

o sigilo dos dados dos alunos envolvidos e para que não ocorra a identificação dos mesmos, os 

números de matrículas dos estudantes foram modificados.  

Nas planilhas, os alunos participantes foram categorizados por ano de entrada na 

graduação. Nelas constam as seguintes informações para cada aluno: 

 

(i) Matrícula (número modificado); 

(ii) Status: Ativo (1), Cancelado (0) e Concluído (2); 

(iii) Semestre letivo da conclusão; 

(iv) Data de nascimento; 

(v) Gênero: Homem (1), Mulher (0); 

(vi) Médias finais das disciplinas que fazem parte do primeiro ano do curso; 

(vii) Média aritmética das médias finais das disciplinas; 

(viii) Número de créditos integralizados (cursados) em cada semestre; 

(ix) Número de créditos aproveitados em cada semestre; 

(x) IRA – Índice de Rendimento Acadêmico de cada semestre; 
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(xi) Número de aprovações e reprovações por ano; 

(xii) Total de créditos integralizados 

(xiii) Carga horária integralizada; 

(xiv) Carga horária pendente; 

(xv) Número de disciplinas trancadas; 

(xvi) Outras informações. 

 

Todas as planilhas anteriormente mencionadas sofreram adaptações para que pudessem 

ser analisadas no programa estatístico1. Foram mantidas na base apenas alunos ingressantes até 

2015, de forma que foram selecionados os anos de entrada 2011, 2012, 2014 e 2015 para 

permitir a análise comparativa entre o período anterior (2011-2012) e posterior (2014-2015) à 

adoção da reserva de vagas.  

No programa, foram criadas variáveis identificadoras para curso, ano de entrada, turma, 

aluno, status, mulher, idade de entrada. As características de cada variável estão descritas mais 

a frente, na seção 3.2. 

O número de alunos participantes dessa pesquisa, por curso e ano de entrada, está 

representado na tabela 1 abaixo:  

 

TABELA 1: Total de alunos por curso e por ano de entrada 

ANO MECÂNICA CIVIL ELÉTRICA QUÍMICA METALURG. PRODUÇÃO 

2011 59 118 94 63 57 61 

2012 59 118 98 70 60 58 

2014 56 117 98 67 47 57 

2015 59 120 101 72 60 61 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação - UFC 

Para permitir a diferenciação entre o período de cotas e o período anterior, foi criada a 

variável dummy d1415. Dessa forma, a base de dados foi dividida em dois períodos, sendo o 

valor 1 representando o período com cotas (2014 e 2015) e o valor 0, o período sem cotas (2011 

e 2012). Para o curso de Engenharia Civil, por exemplo, encontramos 236 registros do período 

antes das cotas e 237 registros do período com cotas. 

Outro passo fundamental em nossos estudos foi a criação de duas variáveis dummies 

cruzadas: d1415c e d1415nc. Por intermédio delas é possível identificar, no período de 2014 e 

2015, se o aluno investigado é cotista ou da ampla concorrência. Seus possíveis valores estão 

                                                           
1 O programa estatístico usado foi o STATA (SE 13). 
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explicitados na seção seguinte. Estas duas variáveis irão permitir a realização de um importante 

teste neste trabalho, quando do uso do modelo de regressão, na seção 3.3.  

    Uma etapa importante no desenvolvimento da base de dados utilizada nas estatísticas e 

regressões foi a criação de variáveis que identificam o quantil de posição dos alunos, em termos 

de IRA, no período. Através da geração de variáveis de percentil 25 e 75 referentes ao IRA do 

primeiro semestre dos alunos, estruturamos três faixas de distribuição: alunos com IRA menor 

que o percentil 25, alunos com IRA entre o percentil 25 e 75 e alunos com IRA com valores 

maiores que o percentil 75. A variável criada para determinar a faixa em que o aluno se encontra 

foi nomeada dposi.  Para a primeira categoria (25% inferior), dposi recebeu o valor 0 (zero). 

Para a categoria entre 25 e 75%, dposi recebeu o valor 1. Acima de 75%, a variável recebeu o 

valor 2. Para cada uma dessas faixas, testes de médias foram realizados. Os resultados destas 

análises descritivas estão apresentados no capítulo 4, que trata da análise de resultados.  

A base long (painel) utilizada é baseada em créditos cursados, créditos aproveitados e 

IRA. Esta estrutura de base permite acompanhar, de forma mais adequada, o desempenho do 

aluno em todos os semestres, ao longo do curso. Na formatação da base, foram levados em 

consideração apenas os semestres de 1 a 8. A escolha dos quatro primeiros anos se deve ao fato 

de que estes são os anos mais importantes do ponto de vista de formação de um engenheiro. 

   No próximo item, serão descritas as variáveis empregadas na base de dados utilizada 

para as estatísticas e para o modelo de regressão. 

 

 

  

 

 

3.2 Descrição das variáveis 

 

As variáveis utilizadas nas estimações feitas com os modelos de regressão estão 

retratadas a seguir. 

 Variável dependente: 

 a) ira_sem: é o indicador de desempenho individual do aluno participante da pesquisa. 

Encontra-se registrado, por semestre, na de dados em painel. Está disponível para todos os 

alunos participantes e para o período de permanência adotado na análise, que vai do primeiro 

ao oitavo semestre letivo.  

 



25 
 

 
 

Variáveis explicativas:  

b) d1415c: esta é uma variável dummy cruzada, criada a partir de duas outras variáveis: 

d1415 e cota. Recebe o valor 1 (um) quando nos informa que estamos trabalhando no período 

após a promulgação da Lei 12.711/12 e que os alunos são cotistas. O valor 0 (zero) corresponde 

a alunos não cotistas, no mesmo período. Como nos vestibulares ocorridos entre 2011 e 2015, 

as notas de corte de cotistas foram menores que as de alunos da ampla concorrência (vide 

tabelas 1 a 6 do APÊNDICE A), o sinal esperado para esta variável nas estimações feitas com 

os modelos de regressão é negativo.  

c) d1415nc: esta também é uma variável dummy cruzada, criada a partir das mesmas 

duas variáveis descritas logo acima. Recebe o valor 1 (um) quando nos informa que estamos no 

período 2014/15 e que os alunos são da ampla concorrência (AC). O valor 0 (zero) corresponde 

a alunos cotistas, no mesmo período. O sinal esperado para esta variável nas estimações feitas 

com os modelos de regressão é positivo, pois em todos os cursos e para os quatro anos em 

questão, as notas de corte da ampla concorrência no SISU se apresentaram maiores que as dos 

cotistas. 

d) dmulher: a motivação para a inserção desta variável é avaliar o desempenho de alunas 

nos cursos de engenharia. Também é uma variável dummy, em que o valor 1 (um) representa 

estudante do sexo feminino e o valor 0 (zero), estudante do sexo masculino.  

e) idadeent: esta variável permite saber a idade do estudante na entrada no curso de 

engenharia. Para efeito de cálculos na base de dados, a idade de entrada tomou como base o 

primeiro dia do ano de ingresso no curso (01 de janeiro). A idade esperada para um aluno que 

tenha acabado de concluir o ensino médio e entrar em um curso de engenharia é 18 anos. 

Entendemos que uma maior idade do aluno no início da graduação está relacionada a diversos 

fatores: a necessidade de um tempo maior para concluir a educação básica, uma experiência 

anterior em  outro curso de graduação, a impossibilidade de iniciar o curso superior logo após 

a conclusão da educação básica (devido, entre outros motivos, à dificuldade econômica, que 

antecipa a entrada de muitos jovens no mercado de trabalho), dentre outras. 

f) daprov_cs: variável que permite identificar a existência de créditos aproveitados pelo 

aluno advindos de outro curso da UFC ou de outra universidade/faculdade. Caso existam 

créditos aproveitados no semestre, a variável recebe o valor 1 (um). Em caso contrário, a 

variável recebe o valor 0 (zero). 

g) semestre: variável que informa o semestre cursado. Em nossos estudos, consideramos 

apenas os oito primeiros semestres, desprezando os demais. 
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Variável utilizada no programa para determinar a faixa de distribuição: 

dposi - variável de categorização que identifica a faixa de distribuição de valores de 

IRA: “0” para valores de IRA abaixo do valor correspondente ao percentil 25; “1” para os 

valores de IRA compreendidos entre os percentis 25 e 75; e “2” para a valores de IRA acima 

do percentil 75. Um dos objetivos desse trabalho é verificar se existem diferenças de 

desempenho entre cotistas e ampla concorrência, por faixa de distribuição de IRA. 

  No quadro 1 a seguir, são sintetizadas as variáveis empregadas nas análises de regressão 

e que constituíram a base central do presente trabalho.  

 

Quadro 1 - Variáveis utilizadas nos modelos de regressão 

Dependente 

ira_sem Representa o IRA-Índice de Rendimento Acadêmico do aluno no semestre 

Explicativas 

d1415c Variável que identifica o aluno cotista ingressante no período 2014/15 

d1415nc 
Variável que identifica o aluno da ampla concorrência ingressante no período 

2014/15 

dmulher Variável que identifica se o estudante é mulher 

idadeent Variável que informa a idade do estudante na entrada do curso de engenharia 

daprov_cs Variável que informa a existência de créditos aproveitados 

semestre Variável que representa o semestre de estudo do aluno 

Fonte: elaboração própria. 

 

No quadro 2, são apresentadas outras variáveis relevantes presentes na base de dados. 

 

Quadro 2 - Descrição de outras variáveis relevantes da base de dados 

Variáveis  Características 

curso 
Engenharias: 1=Mecânica; 2=Civil; 3=Elétrica, 4=Química; 5=Metalúrgica; 

6=Produção 

anoent Ano de entrada: 2011, 2012, 2014 e 2015 

turma Identificador da turma 

id Identificador do aluno 

status Ativo=1; Cancelado=0 e Concluído=2 

cota Para 2014 e 2015: 1 se cotista e 0 se não cotista 
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d1415 
Variável dummy que recebe o valor 1 se período de cota 2014 e 2015 e 0 para 

2011 e 2012 

desist Variável dummy que recebe valor 1 se não está cursando e 0 se está ativo 

dposi 
Variável que assume o valor 0 se IRA abaixo de 25%, 1 entre 25 e 75%, 2 se 

acima de 75% 

d1415t3 
Variável que assume o valor 0 se alunos pertencentes a 2011 e 2012, 1 se alunos 

cotistas de 2014 e 2015, 2 se alunos não cotistas de 2014 e 2015 

cred_inta_sem Créditos integralizados em cada semestre 

idade Permite saber a idade do estudante em 01.jan.2018 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

  

3.3 Especificação do modelo de regressão 

 

A metodologia implementada em nossos estudos utilizou dados empilhados, técnica que 

costuma ser empregada para enriquecer a análise empírica e que permite estudar modelos mais 

complexos, proporcionando informações sobre a dinâmica dos processos. Também conhecida 

por cross-section empilhada, este modelo de dados permite agregar uma combinação de séries 

temporais e de observações em corte transversal.  

 Esta metodologia apresenta algumas vantagens em relação aos modelos de corte 

transversal. A utilização de dados empilhados possibilita o uso de mais informação para se 

estudar na base de dados, permitindo investigar o efeito do tempo e verificar se as relações 

mudaram ao longo do tempo.  

Segundo Hsiao (1986), em modelos de dados em combinados, podem ocorrer problemas 

relacionados ao enviesamento de seleção, ou seja, erros resultantes da seleção dos dados que 

não formam uma amostra aleatória. Entretanto, como nosso estudo envolve a quantidade total 

dos alunos dos cursos de engenharia (população) no período, este problema é reduzido 

consideravelmente.  

Serão apresentadas as estimações por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), em 

pooled data, com correção de heterocedasticidade e cluster. A modelagem econométrica deste 

estudo busca quantificar o efeito da condição de cotista ou não cotista (período 2014/15) no 

desempenho do estudante, representado pelo IRA, tomado em comparação com o período de 
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2011 e 2012, período anterior à lei das cotas.  O modelo econométrico a ser estimado basear-

se-á na equação: 

ira_semis = 0 + 1  d1415cis + 2  d1415ncis + 3  dmulheris +4  idadeentis +  

5 daprov_csis + Σ 
k
 .semestre + ε      (1) 

Em que, para o indivíduo i, no semestre s: 

• ira_semis = Índice de rendimento acadêmico; 

• d1415cis = aluno cotista;  

• d1415ncis = aluno não cotista;  

• dmulheris = estudante mulher;  

• idadeentis = idade de entrada no curso;  

• daprov_csis = créditos aproveitados; 

• i.semestre = semestre; 

• ε = termo de erro;  

• α0  α1  α2 α3, 4, 5  e  
k
 (k variando de 2 a 8) = parâmetros a serem 

estimados. 

  

Para cada um dos 6 cursos de engenharia, juntamente com as regressões, realizamos o 

teste de efeito líquido das cotas, representado pela seguinte hipótese nula: 

H0:  α1 + α2 = 0 

 Onde: 

 α1 representa o diferencial dos alunos cotistas em relação ao desempenho médio dos 

estudantes do período anterior (2011-2012); 

α2 representa o diferencial dos alunos não cotistas em relação ao desempenho médio dos 

estudantes do período anterior (2011-2012). 

 

Os valores econométricos de regressão e dos testes realizados encontram-se tabelados 

no APÊNDICE B, dispostos em 4 colunas: um geral e outros três levando em conta a faixa de 

distribuição (<25%, entre 25 e 75%, >75%).  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Iniciamos a análise na intenção de responder a uma questão de caráter mais amplo: como 

se comporta o desempenho diferenciado entre cotistas e não cotistas, quando são levadas em 

consideração a comparação entre períodos diferentes, antes e depois da adoção da lei das cotas.  

Para cursar engenharia na UFC, o candidato deve prestar o ENEM - Exame Nacional 

do Ensino Médio. Os dados informados no ato de inscrição do ENEM são usados para o 

candidato concorrer no SISU como cotista ou ampla concorrência. As seis tabelas do Apêndice 

A apresentam os valores das notas de corte nas seis engenharias, de cotistas e não cotistas, para 

o período pesquisado. Nos dois anos de vigência da lei das cotas (2014 e 2015), as notas de 

corte da ampla concorrência (AC) mostraram-se maiores que as notas de corte das quatro 

formas distintas de cotas (L1 a L4), bem como da média aritmética delas. Estes resultados 

evidenciam que os cotistas entram nas engenharias em um patamar de conhecimento inferior 

aos alunos não beneficiados pela reserva de vagas.  

Dessa forma, no momento em que concorreram a uma vaga no SISU, os alunos da ampla 

concorrência apresentaram melhor desempenho que alunos cotistas. Pode-se questionar então: 

essa característica se manteve após a conclusão do primeiro semestre do curso? Para responder 

a esta pergunta, foi realizada a análise de desempenho, por meio de testes de médias, do IRA - 

semestre 1, para cotistas e não cotistas.  

No período de adoção das cotas (2014/2015), as médias dos IRAs - semestre 1 de alunos 

da ampla concorrência apresentaram valores maiores que as dos cotistas, na maioria dos cursos, 

com significância estatística a 5%, a exceção da Engenharia Metalúrgica. Os resultados 

apresentados na tabela 2 mostram o desempenho inferior de cotistas, para os dois anos em 

estudo, mas não evidenciam impacto da lei das cotas. Apenas mantém a tendência verificada 

no SISU. 

 

TABELA 2: Médias de IRA para primeiro semestre de cotistas e ampla concorrência, para 

alunos ingressantes em 2014 e 2015 

GRUPO MECÂNICA CIVIL ELÉTRICA QUÍMICA METALÚRGICA PRODUÇÃO 

AC 7.451 7.932,7 7.619,9 7.705 6.266 6.980,9 

COTISTAS 6.426 7.112 5.677,2 6.279,8 5.954,6 5.561,8 

DIFERENÇA 1.025* 820,7* 1.942,7* 1.425* 311,7 1.419* 

DIF% 15,9% 11,5% 34,2% 22,7% 5,2% 25,5% 

*resultado estatisticamente significante a 5% 
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O procedimento anterior foi repetido realizando-se testes com o IRA- semestre 6. Para 

todos os cursos, as médias de IRA de alunos da ampla concorrência (não cotistas) também 

apresentaram valores maiores que o de cotistas, sendo estatisticamente significante a 5% em 

quatro deles: Civil, Elétrica, Química e Produção. 

 

TABELA 3: Médias de IRA para sexto semestre de cotistas e ampla concorrência (AC), para 

alunos ingressantes em 2014 e 2015. 

GRUPO MECÂNICA CIVIL ELÉTRICA QUÍMICA METALÚRGICA PRODUÇÃO 

AC 7.033,6 7.619,7 6.721,8 7.294,5 6.243 7.292 

COTISTAS 6.405 6.946,9 5.515,5 6.498 5.406 5.943,7 

DIFERENÇA 628,6 672,8* 1.206* 796* 836,9 1.348* 

DIF% 9,8% 9,6% 21,9% 12,2% 15,4% 22,6% 

*resultado estatisticamente significante a 5% 

 

Na busca da resposta à pergunta inicialmente proposta, o próximo passo foi comparar 

os índices de rendimentos de dois grupos, cotistas e não cotistas, com o índice de rendimento 

do período anterior à lei das cotas (2011/2012). Neste estudo, foi contemplado apenas o 

resultado de desempenho dos alunos no primeiro semestre (IRA-semestre1).  

Para tanto, efetuamos testes de médias entre grupos, levando em consideração os alunos 

na sua totalidade ou por faixas de distribuição por quantis de médias de Índice de Rendimento 

Acadêmico. A partir dos testes, foi estruturada uma tabela com 12 colunas agrupadas em 4 

grupos. A tabela 4 apresenta os testes estatísticos de médias de IRA – semestre 1, entre 

cotistas/não cotistas e a média de IRA de 2011 e 2012. 

Quando levado em consideração a totalidade dos alunos, os dados presentes na tabela 

nos informam que os cotistas apresentam resultados de desempenho de IRA inferior ao valor 

do período 2011/12 em quatro dos seis cursos, com significância estatística a 5%. A diferença 

mais expressiva ocorre para o curso de Engenharia Elétrica, com 1.839 pontos abaixo da média 

do período anterior. Para os não cotistas, a diferença de médias total entre os períodos antes e 

posterior à adoção da lei das cotas apresentou diferença favorável ao período posterior 

(2014/15), em todos os cursos. Porém, com a mesma significância, somente para o curso de 

Engenharia Civil.  
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TABELA 4: Médias de IRA – semestre 1 dos alunos, no período sem cotas (antes) e no período com cotas, para cotistas e não cotistas 

(AC), geral e por faixa de distribuição. 

    *diferença estatisticamente significante a 5%.  

Fonte: elaboração própria. 

CURSO 
Totalidade de alunos Menor que 25 % Entre 25% e 75% Maior que 75% 

Antes 
(2011/12) 

Cotistas 
(2014/15) 

AC 
(2014/15) 

Antes 
(2011/12) 

Cotistas 
(2014/15) 

AC 
(2014/15) 

Antes 
(2011/12) 

Cotistas 
(2014/15) 

AC 
(2014/15) 

Antes 
(2011/12) 

Cotistas 
(2014/15) 

AC 
(2014/15) 

Mecânica 
(diferença) 

7.315 

 

6.426 
[-889]* 

7.451 
[+136] 

5.422 4.269 
[-1.152]* 

4.231 
[-1.190]* 

7.585 7.268 
[-316] 

7.468 
[-116] 

8.683 9.068 
[+384]* 

8.834 
[+151] 

Civil 
(diferença) 

7.282 

 

7.112 
[-170] 

7.932 
[+650]* 

5.136 5.306 
[+170] 

5.946 
[+810] 

7.650 7.799 

[+148] 

7.956 
[+305]* 

8.716 8.863 
[+146] 

8.887 
[+171]* 

Elétrica 
(diferença) 

7.516 

 

5.677 
[-1.839]* 

7.643 

[+127] 

5.298 3.518 
[-1.779]* 

4.396 
[-902] 

7.833 6.996 
[-837]* 

7.520 
[-313]* 

9.124 8.743 
[-380]* 

8.957 
[-166] 

Química 
(diferença) 

7.683 

 

6.279 
[-1.403]* 

7.704 
[+21] 

5.703 4.436 
[-1.266]* 

4.389 
[-1.313] 

8.018 7.266 
[-752]* 

7.669 
[-348]* 

9.033 8.935 
[-98] 

9.014 
[-19] 

Metalúrg. 
(diferença) 

6.627 

 

5.954 
[-672] 

6.266 
[-360] 

4.867 4.518 
[-348] 

5.143 
[+275] 

6.643 6.406 
[-236] 

6.110 
[-533]* 

8.356 7.341 
[-1.014]* 

7.447 
[-908]* 

Produção 
(diferença) 

7.096 

 

5.561 
[-1.534]* 

7.003 
[-92] 

4.604 3.639 
[-965] 

4.125 
[-478] 

7.440 6.595 
[-845]* 

 

6.770 
[-669]* 

8.933 8.377 
[-556]* 

8.165 
[-767]* 

 

3
1
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Para o quantil com os 25% mais baixos, o curso de Engenharia Mecânica apresenta 

valores de IRA (com significância estatística a 5%), para cotistas e não cotistas, ambos 

inferiores à média do período anterior (2011/12). Neste curso e faixa, os cotistas apresentam 

desempenho levemente superior à ampla concorrência.  

Para o grupo de alunos com quantil de IRA situado entre 25% e 75%, a comparação de 

médias entre os períodos anterior e posterior para ampla concorrência, apresentou diferença 

favorável ao período posterior somente no curso de Engenharia Civil, a 5%. Para os cursos de 

Engenharia Elétrica, Engenharia Química e Engenharia de Produção, os valores de IRA de 

cotistas e não cotistas apresentaram valores inferiores à média dos alunos ingressantes de 

2011/12, com a mesma significância de 5%. 

 Para a última faixa (acima de 75%), os cursos de Engenharia Metalúrgica e Engenharia 

de Produção apresentaram valores de IRA de cotistas e não cotistas inferiores aos respectivos 

valores de 2011/2012, a 5%. Por outro lado, os cotistas de Eng. Mecânica e os não cotistas de 

Engenharia Civil apresentaram diferença favorável ao período posterior, com a mesma 

significância estatística. 

 A tabela 4 apresenta somente os Índices de Rendimento Acadêmico para o primeiro 

semestre. Com o objetivo de analisar os dados referentes aos sete semestres seguintes, foram 

criados quatro tipos de gráficos, para cada curso, que nos permitem uma melhor visualização 

dos resultados obtidos:  

 

A. Gráfico do IRA por semestre, comparando cotistas e ampla concorrência (2014/15) com 

período anterior às cotas (2011/12) – Geral (todos os alunos); 

B. Gráfico do IRA por semestre, comparando cotistas e ampla concorrência (2014/15) com 

período anterior às cotas (2011/12) – Abaixo de 25% (APÊNDICE C); 

C. Gráfico do IRA por semestre, comparando cotistas e ampla concorrência (2014/15) com 

período anterior às cotas (2011/12) – Entre 25 e 75% (APÊNDICE D); 

D. Gráfico do IRA por semestre, comparando cotistas e ampla concorrência (2014/15) com 

período anterior às cotas (2011/12) – Acima de 75% (APÊNDICE E); 

 

Os gráficos do tipo B, C e D estão apresentados nos APÊNDICES C, D e E, 

respectivamente. Os seis gráficos do tipo A serão mostrados a seguir. Nesses gráficos, 

visualizaremos os IRAs de cotistas e não cotistas ingressantes em 2014/15, e o IRA da 

totalidade dos alunos do curso no período anterior às cotas.  
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Algumas particularidades podem ser percebidas nestes gráficos. Em todas as 

engenharias, constatamos que o IRA da ampla concorrência no semestre 1 apresenta-se superior 

ao dos cotistas. Nos cursos de Eng, Mecânica, Eng. Civil, Eng. Química, Eng. Metalúrgica e 

Eng. de Produção Mecânica, a curva de IRA da AC mantêm-se superior à curva de IRA dos 

cotistas até o último semestre do curso. Como exceção, temos o curso de Engenharia Elétrica, 

em que há inversão de posições no sétimo semestre. Neste curso, os desempenhos de cotistas e 

da ampla concorrência apresentam diferenças no início e acabam convergindo nos dois últimos 

semestres estudados, sétimo e oitavo. Em Eng. Civil, a curva referente aos alunos ingressantes 

em 2011/12 posiciona-se entre os cotistas e não cotistas de 2014/15, do primeiro ao oitavo 

semestre.  

A seguir, os gráficos referentes aos seis cursos: 

 

 

         GRÁFICO 1 – Eng. Mecânica - IRA entre 2011/12 e 2014/15 (Cotistas e AC) 

 

       Fonte: elaboração própria. 
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        GRÁFICO 2 - Eng. Civil - IRA entre 2011/12 e 2014/15 (Cotistas e AC) 

 

      Fonte: elaboração própria. 

 

       GRÁFICO 3 – Eng, Elétrica - IRA entre 2011/12 e 2014/15 (Cotistas e AC) 

        

Fonte: elaboração própria. 



35 
 

 
 

        GRÁFICO 4 – Eng. Química - IRA entre 2011/12 e 2014/15 (Cotistas e AC) 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

        GRÁFICO 5 – Eng. Metalúrgica - IRA entre 2011/12 e 2014/15 (Cotistas e A C) 

 

Fonte: elaboração própria. 
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        GRÁFICO 6 – Eng. de Produção - IRA entre 2011/12 e 2014/15 (Cotistas e A C) 

 

Fonte: elaboração própria. 

Para cada curso de engenharia, foram realizadas quatro regressões, uma geral e três por 

faixa de distribuição. Os resultados econométricos das regressões estão dispostos em seis 

tabelas (12 a 17) do APÊNDICE B. Para todos os cursos, o p-valor da estatística F mostrou-se 

estatisticamente significante a 1%, geral e por faixa. A única exceção foi o curso de Eng. de 

Produção Mecânica, com significância estatística a 10%, na faixa entre 25 e 75%. A tabela 5 

apresenta o resumo com os valores estimados para as variáveis d1415c e d1415nc: 

 

TABELA 5: Resultados econométricos das variáveis d1415c e d1415nc (geral) e do teste de 

efeito líquido das cotas 

VARIÁVEL MECÂNICA CIVIL ELÉTRICA QUÍMICA METALÚRGICA PRODUÇÃO 

d1415c (α1) -107,67 -273,11 -1.074,27** -359,21 -639,35+ -653,32* 

d1415nc (α2) 250,69 409,68** -113,46 458,96* -201,04 197,95 

p/ teste 

Ho: α1+ α2 = 0 

F 0,13 0,30 9,26 0,07 2,97 1,17 

Prob>F  0,72 0,58 0,00** 0,79 0,08+ 0,28 

+ p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01 

Fonte: elaboração própria. 
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Os valores estimados para a variável d1415c informam quantos pontos para mais ou 

para menos se situam os alunos cotistas em relação ao valor do IRA dos estudantes do período 

anterior às cotas (2011-2012). Por outro lado, os valores estimados para a variável d1415nc 

informam o diferencial dos alunos da ampla concorrência em relação desempenho (IRA) dos 

estudantes do mesmo período anterior.  

Em todos os cursos (categoria geral), d1415c apresentou valores negativos sendo que 

em três deles (Engenharia Elétrica, Engenharia Metalúrgica e Engenharia Produção), os 

resultados apresentaram significância estatística (1%, 10%, 5%, respectivamente). Em outras 

palavras, os resultados de desempenho dos alunos cotistas nestes três cursos no período 2014-

2015 ficaram abaixo dos resultados do IRA da totalidade dos alunos do período anterior às 

cotas. O caso mais expressivo foi o do curso de Engenharia Elétrica, em que o valor estimado 

informa que os cotistas ficaram 1.074 pontos abaixo do IRA médio do período anterior às cotas. 

Por faixas de distribuição, a variável d1415c somente apresentou valor positivo (com 

significância estatística a 5%) no curso de Engenharia Mecânica. Neste curso, os estudantes 

cotistas da faixa acima de75% apresentaram desempenho 425 pontos acima em relação ao IRA 

médio dos estudantes do período anterior (2011/2012).  

Em relação à variável d1415nc, que representa os alunos da ampla concorrência, os 

parâmetros (categoria geral) estimados apresentam-se superiores aos valores apresentados pela 

variável d1415c. Em comparação com o período anterior (2011-2012), a variável d1415nc 

apresentou, com significância estatística (1% e 5%), resultados positivos nos cursos de 

Engenharia Civil e Engenharia Química. 

Na categoria abaixo de 25%, merece ser relatado que ambas variáveis (d1415c e 

d1415nc) apresentaram resultados estimados com valores negativos para cotistas e não cotistas, 

com significância estatística para ambos, nos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia 

Química. Seus resultados se situam, portanto, abaixo dos valores de 2011-2012.  

Para cada regressão, adicionou-se o teste α1 + α2 = 0. O objetivo do teste, como já foi 

dito, é testar o efeito líquido das cotas. Na categoria geral, pode-se afirmar que não rejeita-se a 

hipótese nula de que a soma das variáveis se anula em quatro dos seis cursos analisados, com 

significância de 10%. Somente nos cursos de Eng. Elétrica (a 1%) e Eng. Metalúrgica (a 10%), 

podemos rejeitar que a soma é zero.  Conclui-se que o efeito líquido desta política de ação 

afirmativa não foi o de aumentar ou diminuir, na maioria dos cursos, a média de desempenho 

dos alunos no período anterior. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa realizou um estudo comparativo sobre o desempenho de cotistas e 

não cotistas nos anos de 2014-2015, em relação ao desempenho de alunos ingressantes nos anos 

de 2011-2012, período anterior à implantação da lei das cotas. A ideia central desse estudo foi 

investigar o efeito distributivo da implantação de cotas através da análise de desempenho 

diferenciado entre cotistas e não cotistas. A amostra foi composta por todos os alunos ativos 

matriculados dos seis cursos de engenharia do Centro de Tecnologia da Universidade Federal 

do Ceará, nos anos de 2011, 2012, 2014 e 2015. Como os resultados encontrados podem sofrer 

influência de estudantes com desempenhos extremos, para mais ou para menos, nossa análise 

foi ampliada em três faixas de distribuição, por quantis de IRA. O estudo comparativo foi 

realizado através de testes de médias, composição de gráficos e análise de regressões.  

Para o primeiro semestre, realizamos testes de médias entre cotistas e não cotistas. Para 

os outros semestres, estruturamos gráficos que permitiram uma melhor visualização do 

desempenho dos estudantes ao longo dos seus cursos. 

Os modelos de regressão utilizados mostram os resultados econométricos das variáveis 

d1415c e d1415nc, para os seis cursos, para a totalidade dos alunos (categoria geral) e por faixa 

de distribuição. Os resultados estimados, que têm como referência o período anterior à adoção 

das cotas, apontam que o desempenho (IRA) dos alunos cotistas foi, em geral, inferior ao dos 

alunos do período anterior (2011/12), com significância estatística em três dos seis cursos 

pesquisados (Engenharia Elétrica, Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Produção).  

Em relação aos alunos da ampla concorrência, os resultados de desempenho (IRA) 

mostraram-se superiores aos dos alunos ingressantes em 2011-2012, com significância 

estatística em dois cursos. Em Engenharia Civil, os alunos não cotistas apresentaram um 

diferencial positivo de 409 pontos e em Engenharia Química, 458 pontos. 

Quando trabalhamos por faixa, por vezes, o desempenho de cotistas apresenta 

diferencial positivo em relação aos alunos do período anterior. Merece destaque a faixa acima 

de 75% para a Engenharia Mecânica. Neste curso, os cotistas se situam, com significância 

estatística, 425 pontos acima da média de desempenho dos alunos que entraram antes das cotas 

(2011-2012).  
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Para cada regressão, realizamos o teste α1 + α2 = 0. Como o teste é realizado levando em 

consideração o período 2011-2012, em quatro dos seis cursos (categoria geral) existe a 

possibilidade dos parâmetros estimados dos cotistas e não cotistas apresentarem valores 

aproximados (em módulo) e sinais contrários. Em outras palavras, não rejeitamos a 

possibilidade da média de desempenho de 2014-2015 manter-se semelhante à média de 2011-

2012. Em apenas dois cursos, Engenharia Elétrica e Engenharia Metalúrgica, espera-se, com 

significância estatística, que a média de desempenho do período posterior não seja semelhante 

à média do período anterior. Assim, entendemos que o efeito líquido desta política de ação 

afirmativa não foi o de aumentar ou diminuir a média de desempenho dos alunos em relação ao 

período anterior à adoção de reserva de vagas. 

Muitos dos estudantes cotistas que cursam engenharia na UFC são oriundos de uma 

condição socioeconômica precária. Em função das deficiências de aprendizagem na escola 

pública, muitos ingressam na universidade com desvantagem de conhecimento. Apesar da 

política de reserva de vagas adotada pela UFC ser, potencialmente, um interessante caminho 

para a inclusão social no curto prazo, é importante identificar o que é preciso ser feito para que 

estes estudantes superem as dificuldades enfrentadas na universidade. Para isso, seria 

interessante que estudos econométricos fossem realizados com a base de dados de todos os 

alunos ingressantes, incluindo as notas obtidas nas quatro áreas do ENEM e os questionários 

socioeconômicos. 

Entendemos que a baixa qualidade da escola pública é uma das explicações para o 

desempenho mais baixo do aluno cotista quando comparado com o não cotista. Por se tratar de 

cursos de engenharia, um provável déficit de formação em Matemática e Física pode ser um 

dos fatores relacionados à diferença de desempenho dos cotistas. Acreditamos que maiores 

investimentos nesta disciplina, ao longo da educação básica, poderão garantir melhores 

condições aos alunos provenientes da rede pública, nos cursos de engenharia. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Notas de corte nos vestibulares para os cursos de engenharia da UFC 

 

TABELA 6: Notas de corte para o curso de Engenharia Mecânica 

NOTA DE CORTE – ENGENHARIA MECÂNICA 

ANO AC L1 L2 L3 L4 MÉDIA COTAS 

2011 682,14 - - - - - 

2012 680,80 - - - - - 

2014 721,82 657,11 651,02 638,54 666,38 653,26 

2015 739,58 650,82 665,60 495,36 658,00 617,45 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação – UFC 

 

TABELA 7: Notas de corte para o curso de Engenharia Civil 

NOTA DE CORTE – ENGENHARIA CIVIL 

ANO AC L1 L2 L3 L4 MÉDIA COTAS 

2011 705,12 - - - - - 

2012 681,50 - - - - - 

2014 743,28 668,84 673,14 660,22 684,02 671,55 

2015 746,14 699,62 677,22 654,00 683,04 678,47 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação - UFC 

 

TABELA 8: Notas de corte para o curso de Engenharia Elétrica 

NOTA DE CORTE – ENGENHARIA ELÉTRICA 

ANO AC L1 L2 L3 L4 MÉDIA COTAS 

2011 667,42 - - - - - 

2012 673,5 - - - - - 

2014 708,28 669,42 642,08 631,42 657,24 650,04 

2015 712,32 621,86 659,62 653,42 619,84 638,69 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação – UFC 

 

TABELA 9: Notas de corte para o curso de Engenharia Química 

NOTA DE CORTE – ENGENHARIA QUÍMICA 

ANO AC L1 L2 L3 L4 MÉDIA COTAS 

2011 658,4 - - - - - 

2012 674,8 - - - - - 

2014 711,48 625,26 654,38 654,78 652,32 646,69 

2015 717,42 641,78 633,1 666,24 598,66 634,95 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação - UFC  
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TABELA 10: Notas de corte para o curso de Engenharia Metalúrgica 

NOTA DE CORTE – METALÚRGICA 

ANO AC L1 L2 L3 L4 MÉDIA COTAS 

2011 674,9 - - - - - 

2012 663,0 - - - - - 

2014 698,56 656,6 633,3 616,34 621,19 631,86 

2015 693,76 650,96 636,16 628,6 634,88 637,65 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação - UFC 

 

TABELA 11: Notas de corte para o curso de Engenharia de Produção Mecânica 

NOTA DE CORTE – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA 

ANO AC L1 L2 L3 L4 MÉDIA COTAS 

2011 693,62 - - - - - 

2012 688,2 - - - - - 

2014 717,2 618,5 651,38 609,26 654,18 633,33 

2015 714,38 658,26 648,1 574,42 645,5 631,57 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação - UFC 
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APÊNDICE B – Resultados econométricos obtidos para os cursos de engenharia da UFC 

 

TABELA  12 – Resultados econométricos para o curso de Engenharia Mecânica 

       ira_sem 

        (geral) 

     ira_sem 

    (entre 25 e 75%) 

      ira_sem 

        (acima de 75%) 

    ira_sem 

    (abaixo de 25%) 

d1415c -107.67 -54.13 425.95 -352.42 

 (283.85) (236.67) (183.29)* (317.97) 

d1415nc 250.69 69.35 -163.52 -640.29 

 (217.44) (160.08) (156.84) (455.78) 

dmulher -128.75 -201.67 -220.75 -763.21 

 (287.99) (173.19) (281.49) (305.01)* 

idadeent -196.31 -104.43 -193.79 -63.46 

 (38.24)** (50.44)* (56.29)** (32.30)+ 

daprov_cs 463.63 302.93 539.68 331.48 

 (233.90)* (164.87)+ (155.23)** (226.29) 

2.semestre -232.81 80.08 -205.19 636.33 

 (144.15) (36.92)* (62.65)** (221.84)** 

3.semestre -467.88 -348.72 -636.52 839.35 

 (142.80)** (89.54)** (86.71)** (222.72)** 

4.semestre -450.62 -298.93 -704.43 897.51 

 (138.52)** (88.20)** (100.49)** (266.63)** 

5.semestre -318.38 -312.57 -713.43 509.54 

 (120.78)** (97.66)** (127.46)** (282.22)+ 

6.semestre -296.95 -236.81 -694.42 594.23 

 (123.20)* (88.85)** (95.91)** (283.33)* 

7.semestre -335.39 -191.43 -652.94 439.27 

 (120.35)** (101.14)+ (124.20)** (247.53)+ 

8.semestre -354.24 -309.41 -738.49 730.27 

 (139.27)* (109.88)** (124.85)** (289.89)* 

Constant 10,852.19 9,572.20 12,514.50 6,848.96 

 (740.95)** (969.99)** (1,087.22)** (583.73)** 

F 6.13 3.01 12.05 4.63 

Prob > F 0.00 0.00 0.00 0.00 

R2 0.09 0.11 0.38 0.18 

N 1181 556 274 292 

p/ teste 

Ho: α1+α2=0 

    

F 0.13 0.00 0.82 2.83 

Prob > F 0.72 0.96 0.37 0.10+ 

+ p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01 

Fonte: elaboração própria. 
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TABELA 13 – Resultados econométricos para o curso de Engenharia Civil 

 ira_sem 

(Geral) 

ira_sem 

(Entre 25 e 75%) 

ira_sem 

(Acima de 75%) 

ira_sem 

(Abaixo de 25%) 

d1415c -273.11 -148.31 69.17 -425.80 

 (170.50) (113.97) (136.44) (266.56) 

d1415nc 409.68 30.87 -51.17 98.77 

 (132.34)** (105.12) (116.90) (298.98) 

dmulher 485.07 224.45 153.36 460.08 

 (134.40)** (105.92)* (96.86) (296.82) 

idadeent -146.95 -47.65 -20.46 -168.08 

 (41.46)** (17.63)** (28.28) (61.48)** 

daprov_cs 234.02 97.64 317.47 -69.64 

 (177.32) (90.45) (114.70)** (376.45) 

2.semestre -549.73 -187.59 -188.18 83.75 

 (91.09)** (29.43)** (32.64)** (126.14) 

3.semestre -382.03 -439.53 -406.71 540.89 

 (81.81)** (48.17)** (47.23)** (160.96)** 

4.semestre -217.70 -190.30 -337.67 690.35 

 (77.24)** (49.29)** (43.18)** (159.55)** 

5.semestre -166.46 -241.96 -361.73 562.58 

 (66.10)* (55.21)** (48.42)** (169.30)** 

6.semestre -137.26 -223.61 -388.27 641.78 

 (70.88)+ (62.09)** (67.50)** (178.00)** 

7.semestre 77.91 -102.12 -331.78 725.90 

 (81.23) (78.02) (88.42)** (221.02)** 

8.semestre -2.05 -169.18 -391.87 675.34 

 (88.92) (86.81)+ (103.21)** (226.61)** 

Constant 10,016.61 8,633.30 9,095.63           8,727.97 

 (760.31)** (328.95)** (526.29)** (1,145.52)** 

F 10.23 14.46 12.80 4.59 

Prob > F 0.00 0.00 0.00 0.00 

R2 0.11 0.08 0.10 0.19 

N 2600 1,243 633 637 

p/ teste 

Ho: α1+α2=0 

    

F 0.30 0.44 0.01 0.49 

Prob > F 0.58 0.50 0.93 0.48 

+ p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01 

Fonte: elaboração própria. 
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TABELA 14 – Resultados econométricos para o curso de Engenharia Elétrica 

 ira_sem 

(Geral) 

ira_sem 

(Entre 25 e 75%) 

ira_sem 

(Acima de 75%) 

ira_sem 

(Abaixo de 25%) 

d1415c -1,074.27 -315.11 -112.30 -1,477.77 

 (268.13)** (191.73) (256.74) (361.24)** 

d1415nc -113.46 -351.73 -307.43 -917.69 

 (217.66) (189.91)+ (150.87)* (404.00)* 

dmulher 624.23 111.87 -569.46 574.61 

 (256.11)* (210.66) (199.19)** (346.06) 

idadeent -130.16 -52.53 -34.91 11.05 

 (39.14)** (27.40)+ (58.47) (37.76) 

daprov_cs 123.93 60.04 292.76 -98.26 

 (197.82) (126.12) (185.02) (184.64) 

2.semestre -906.41 -131.83 -144.15 404.13 

 (138.08)** (43.17)** (36.08)** (161.00)* 

3.semestre -375.03 -507.75 -551.58 431.94 

 (92.54)** (71.30)** (68.61)** (197.42)* 

4.semestre -793.14 -705.85 -724.83 385.01 

 (111.51)** (77.46)** (86.80)** (190.92)* 

5.semestre -679.31 -827.88 -873.50 365.98 

 (98.09)** (86.61)** (91.09)** (182.84)* 

6.semestre -788.79 -902.58 -989.19 296.19 

 (100.33)** (94.74)** (98.18)** (183.89) 

7.semestre -832.71 -1,074.35 -1,040.08 301.29 

 (125.34)** (138.92)** (153.91)** (199.35) 

8.semestre -829.01 -1,090.02 -1,182.92 273.42 

 (122.32)** (128.06)** (148.43)** (214.76) 

Constant 9,415.53 8,636.50 10,296.72 4,659.71 

 (795.32)** (537.40)** (1,076.75)** (816.22)** 

F 13.93 11.02 12.36 2.60 

Prob > F 0.00 0.00 0.00 0.00 

R2 0.13 0.18 0.34 0.24 

N 1736 781 398 428 

p/ teste 

Ho: α1+α2=0 

    

F 9.26 4.47 1.77 15.69 

Prob > F 0.00** 0.03* 0.18 0.00** 

+ p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01 

Fonte: elaboração própria. 
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TABELA 15– Resultados econométricos para o curso de Engenharia Química 

 ira_sem 

(Geral) 

ira_sem 

(Entre 25 e 75%) 

ira_sem 

(Acima de 75%) 

ira_sem 

(Abaixo de 25%) 

d1415c -359.21 -159.95 206.65 -737.03 

 (244.70) (184.56) (167.45) (327.42)* 

d1415nc 458.96 -12.28 197.19 -997.95 

 (210.73)* (153.65) (128.48) (326.55)** 

dmulher -53.25 -182.14 90.66 212.17 

 (186.54) (140.02) (116.96) (307.34) 

idadeent -295.63 -86.51 -50.73 -266.99 

 (48.82)** (46.20)+ (43.73) (38.77)** 

daprov_cs -154.47 -144.92 40.82 484.26 

 (312.52) (158.17) (174.74) (248.33)+ 

2.semestre -484.32 180.59 24.02 824.83 

 (168.18)** (41.46)** (40.62) (223.02)** 

3.semestre -67.75 -221.66 -385.47 810.06 

 (106.88) (60.49)** (55.95)** (301.50)* 

4.semestre -491.91 -216.95 -416.54 828.76 

 (142.82)** (69.36)** (57.77)** (302.57)** 

5.semestre -299.76 -483.67 -717.01 801.15 

 (117.46)* (96.07)** (102.27)** (310.60)* 

6.semestre -479.23 -503.37 -783.43 795.95 

 (131.62)** (95.43)** (83.20)** (328.71)* 

7.semestre -240.29 -641.58 -787.34 732.53 

 (138.49)+ (122.57)** (87.20)** (337.92)* 

8.semestre -489.35 -741.48 -824.95 763.65 

 (156.64)** (133.41)** (125.27)** (353.44)* 

Constant 12,772.67 9,418.12 9,776.62 10,383.28 

 (918.90)** (859.11)** (790.16)** (776.10)** 

F 8.84 14.34 18.24 8.63 

Prob > F 0.00 0.00 0.00 0.00 

R2 0.14 0.17 0.45 0.35 

N 1187 548 283 277 

p/ teste 

Ho: α1+α2=0 

    

F 0.07 0.44 2.22 9.26 

Prob > F 0.79 0.50 0.14 0.00** 

+ p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01 

Fonte: elaboração própria. 
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TABELA 16 – Resultados econométricos para o curso de Engenharia Metalúrgica 

 ira_sem 

(Geral) 

ira_sem 

(Entre 25 e 75%) 

ira_sem 

(Acima de 75%) 

ira_sem 

(Abaixo de 25%) 

d1415c -639.35 -197.24 -811.09 -641.35 

 (356.55)+ (286.35) (291.07)* (634.45) 

d1415nc -201.04 -273.98 -178.15 -119.09 

 (260.50) (218.01) (293.46) (777.47) 

dmulher -139.01 174.15 494.18 -159.40 

 (253.94) (190.74) (274.72)+ (914.16) 

idadeent -187.43 -80.35 -157.32 -31.23 

 (50.74)** (54.52) (119.93) (152.72) 

daprov_cs 994.97 539.75 111.03 925.65 

 (273.45)** (154.88)** (460.00) (436.20)* 

2.semestre -438.61 6.61 -25.32 321.46 

 (153.65)** (75.57) (86.19) (148.06)* 

3.semestre -34.72 -218.88 -170.60 405.27 

 (101.07) (95.40)* (131.72) (196.05)* 

4.semestre -247.46 -165.09 -167.07 584.46 

 (152.17) (109.15) (151.27) (216.40)* 

5.semestre -38.61 -72.99 -399.41 460.31 

 (114.51) (113.80) (209.86)+ (232.35)+ 

6.semestre -252.51 -31.48 -459.54 381.75 

 (138.54)+ (120.46) (244.15)+ (264.46) 

7.semestre -251.00 -65.00 -408.82 300.37 

 (159.97) (125.21) (213.82)+ (278.96) 

8.semestre -209.14 -21.04 -462.86 88.57 

 (162.65) (137.84) (219.84)* (340.41) 

Constant 10,097.20 7,837.18 10,743.74 5,666.58 

 (963.56)** (981.97)** (2,252.53)** (3,136.87)+ 

F 3.86 3.98 3.35 3.21 

Prob > F 0.00 0.00 0.00 0.00 

R2 0.10 0.06 0.39 0.07 

N 794 347 166 184 

p/ teste 

Ho: α1+α2=0 

    

F 2.97 1.36 4.92 0.49 

Prob > F 0.08+ 0.24 0.03* 0.48 

+ p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01 

Fonte: elaboração própria. 
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TABELA 17 – Resultados econométricos para o curso de Engenharia de Produção 

 ira_sem 

(Geral) 

ira_sem 

(Entre 25 e 75%) 

ira_sem 

(Acima de 75%) 

ira_sem 

(Abaixo de 25%) 

d1415c -653.32 -530.82 -530.72 -296.82 

 (283.41)* (283.53)+ (327.64) (429.46) 

d1415nc 197.95 -226.07 -398.98 -524.95 

 (226.79) (153.19) (148.74)* (667.22) 

dmulher -640.08 -183.69 -207.21 -263.98 

 (212.10)** (151.20) (147.29) (480.21) 

idadeent -140.22 -103.96 38.56 -91.02 

 (26.52)** (59.47)+ (50.33) (29.82)** 

daprov_cs 736.58 404.09 -186.80 400.53 

 (168.57)** (191.09)* (158.09) (298.13) 

2.semestre -387.26 5.37 -187.74 222.95 

 (127.15)** (65.42) (85.35)* (190.68) 

3.semestre 60.01 -135.74 -290.86 652.52 

 (101.64) (82.42) (87.33)** (282.41)* 

4.semestre 88.39 -108.19 -438.48 842.78 

 (114.26) (92.93) (124.63)** (290.53)** 

5.semestre 330.97 9.32 -389.27 1,230.02 

 (119.35)** (93.61) (134.89)** (328.32)** 

6.semestre 269.08 84.73 -352.25 1,256.84 

 (118.26)* (101.08) (176.90)+ (300.77)** 

7.semestre 192.81 -19.41 -233.68 1,602.92 

 (148.71) (159.44) (104.03)* (279.32)** 

8.semestre 265.59 -29.19 -359.83 1,603.96 

 (147.34)+ (163.49) (123.24)** (320.47)** 

Constant 9,782.45 9,244.83 8,194.01 6,410.24 

 (521.06)** (1,107.46)** (876.80)** (684.29)** 

F 11.06 1.64 3.22 6.10 

Prob > F 0.00 0.09 0.00 0.00 

R2 0.21 0.14 0.16 0.24 

N 1178 558 278 300 

p/ teste 

Ho: α1+α2=0 

    

F 1.17 4.84 5.63 0.82 

Prob > F 0.28 0.03* 0.02* 0.37 

+ p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01 

Fonte: elaboração própria. 
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APÊNDICE C – Gráficos de comparação de IRA entre 2011/12 e 2014/15 (Cotistas e 

Ampla Concorrência – Abaixo de 25%) 
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APÊNDICE D – Gráficos de comparação de IRA entre 2011/12 e 2014/15 (Cotistas e 

Ampla Concorrência – Entre 25% e 75%) 
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APÊNDICE E – Gráficos de comparação de IRA entre 2011/12 e 2014/15 (Cotistas e 

Ampla Concorrência – Acima de 75%) 

 

 

 

 


