
 

EIXOS TEMÁTICOS PARA OS GRUPOS/PARTICIPANTES 

A - Democratização do acesso ao Ensino Superior 

O objetivo é o de discutir como os processos seletivos implementados pelas instituições de ensino superior 

de Mato Grosso têm promovido à democratização do acesso de estudantes da rede pública de ensino 

médio, em especial de jovens de baixa renda, pretos, pardos, populações do campo, quilombolas e 

indígenas.  PERGUNTA NORTEADORA: Os processos seletivos (SiSU-ENEM e/ou vestibulares) têm 

atendido ao propósito de democratizar o acesso de estudantes da rede pública de ensino médio, jovens de 

baixa renda, pretos, pardos, populações do campo, quilombolas e indígenas?  As políticas de ação 

afirmativas são acompanhadas no interior das IES?  Quem são os atores responsáveis?  O 

acompanhamento tem produzido algum tipo de relatório (qualitativo/quantitativo)? 

B - Ensino Médio, Ensino Superior e Políticas de Ações Afirmativas. 

O objetivo é o de discutir como as redes públicas de ensino médio estão informadas e trabalham para 

difundir os direitos adquiridos pelos estudantes pela legislação de cotas, além de discutir as articulações 

existentes entre as instituições de ensino superior e as redes de ensino médio. PERGUNTAS 

NORTEADORAS: As redes públicas de ensino médio estão devidamente informadas e trabalham para 

difundir os direitos adquiridos pelos estudantes pela legislação de cotas? Há relação orgânica e 

sistemática entre as instituições de educação superior e as redes de ensino médio? 

C - Políticas de Ações Afirmativas e mudanças de valores, culturas, conhecimentos  e  

procedimentos institucionais. 

O objetivo é o de discutir em que medida a implementação de políticas de ações afirmativas nas 

instituições impulsionou mudanças pessoais e institucionais no que se refere às estruturas universitárias, 

bem como a comportamentos e a opiniões. PERGUNTAS NORTEADORAS: Professores, técnicos e 

estudantes estão devidamente informados sobre as políticas, de modo a impedir estigmas e combater 

preconceitos contra os estudantes que são favorecidos pelas políticas de ações afirmativas? Os valores, 

culturas e conhecimentos desses estudantes são valorizados e reconhecidos, para além de eventuais 

carências de informação que possam ter em determinadas áreas e disciplinas? 

D - Participação social e o desenho das Políticas de Ações Afirmativas 

O objetivo é o de discutir em que medida os estudantes, tanto do ensino médio, quanto do ensino superior, 

são informados e incluídos nos processos de construção e acompanhamento das políticas de Ações 

Afirmativas implementadas nas instituições. PERGUNTAS NORTEADORAS: As políticas de permanência 

são informadas aos estudantes e seus critérios são de conhecimento de todos? As dimensões 

acadêmicas, materiais e subjetivas estão consideradas no desenho dessas políticas? Os estudantes 

participam de sua formulação e avaliação? 

E - Estudos e pesquisas sobre Políticas de Ações Afirmativas 

O objetivo é o de discutir em que medida a implementação de políticas de ações afirmativas favoreceu  a 

ampliação de estudos e pesquisas sobre o perfil de seus estudantes e sobre suas próprias políticas, com 



 

vistas a seu constante aprimoramento. PERGUNTAS NORTEADORAS: Os dados relativos às ações 

afirmativas estão disponíveis para os pesquisadores, resguardada a identidade dos estudantes? As 

instituições têm estimulado estudos e pesquisas sobre suas políticas com vistas a seu constante 

aprimoramento? 

F - Acompanhamento da permanência e das trajetórias de estudantes 

O objetivo é o de discutir os processos de permanência dos estudantes e os mecanismos de 

acompanhamento de suas trajetórias ao longo da graduação e após a conclusão dos cursos, com especial 

atenção aos estudantes cotistas. PERGUNTAS NORTEADORAS: As instituições acompanham seus 

estudantes, em especial os cotistas, para detectar tendências de evasão e abandono e atuar de modo 

preventivo? Suas trajetórias profissionais após a formação são acompanhadas pelas Instituições? 

G - Combate a todas as formas de discriminação e violação de direitos humanos 

O objetivo é o de discutir as políticas que vem sendo colocadas em prática no âmbito das instituições de 

ensino superior no sentido de coibir e combater todas as formas de discriminação e violação de direitos 

humanos, em especial o racismo, o machismo e a homofobia. PERGUNTAS NORTEADORAS: As 

instituições têm construído e implementado políticas de combate à discriminação e violação de direitos 

humanos? Estas políticas e ações têm sido construídas em dialogo com a sociedade civil e a comunidade 

acadêmica? 

 


