
I – O Vestibular da UFBA 

1) O Vestibular da UFBA está regulamentado na  Resolução nº 01/02 do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe, disponível nesta página e na sede do Serviço de 
Seleção, Orientação e Avaliação – SSOA, órgão responsável, desde a década de setenta, 
pelo  planejamento,  execução  e  avaliação  dos  vestibulares  da  UFBA.  Em  2004,  a 
Resolução 01/02 foi alterada pela Resolução Consepe nº 01/04, que instituiu o sistema 
de cotas no Vestibular, integralmente transcrita no Manual do Candidato 2005, além de 
também disponível no citado site da Internet e na sede do SSOA. 

2) O Vestibular da UFBA é realizado em duas fases. Na primeira, genérica, todas as 
provas  são  objetivas  do  tipo  proposições  múltiplas,  corrigidas  eletronicamente  por 
computador e comuns a todos os candidatos de todos os cursos. Na segunda fase, as 
provas  são  específicas  para  um curso  ou  grupo  de  cursos  e  todas  são  discursivas, 
corrigidas  por  bancas  de professores  constituídas  e  supervisionadas  pelo  SSOA. As 
provas  de  Habilidade  Específica,  próprias  da  área  de  Artes,  têm  características 
diferenciadas e regulamentação especial. 

3) A primeira fase do Vestibular é eliminatória. A eliminação do candidato pode dar-se 
por ausência, nota zero em qualquer prova, à exceção da de Língua Estrangeira, ou pelo 
ponto  de  corte.  O ponto  de  corte  é  um limite  mínimo  de  desempenho  nas  provas, 
variável a cada ano e estatisticamente determinado em função da média aritmética e do 
desvio-padrão dos escores parciais dos candidatos não eliminados por ausência ou zero, 
no conjunto das provas dessa primeira fase. No Vestibular 2005, de um total de 12000,0 
pontos possíveis na primeira fase, o ponto de corte foi 5117,4 (equivalente a 4,3), o 
mesmo para todos os candidatos e para todos os cursos oferecidos, e eliminou os 4020 
candidatos com escores parciais mais baixos nessa primeira fase, ou seja, 14,1% dos 
concorrentes, excluídos os que foram anteriormente eliminados por ausência ou nota 
zero (tabela VII ). 

4)  A  segunda  fase  é  eminentemente  classificatória,  nela  não  há  ponto  de  corte;  o 
candidato só é eliminado por ausência ou nota zero em qualquer prova. Ele pode não ser 
selecionado para ingresso na UFBA em função do número de vagas disponíveis;  no 
entanto,  tecnicamente,  qualquer  candidato  classificado  para  a  segunda  fase  do 
Vestibular,  desde que não tenha sido eliminado por ausência ou zero nessa segunda 
fase, é considerado apto a ingressar no curso a que concorreu. Tanto isso é verdade que, 
naqueles cursos em que o número de candidatos aptos é menor que o número de vagas 
oferecidas,  todos  esses  candidatos  são  convocados  para  matrícula,  sem  qualquer 
restrição quanto ao seu escore global. E, em casos de desistência ou impedimento de 
candidatos  selecionados  na  primeira  convocação,  outras  convocações  são  feitas 
sucessivamente,  até  o  total  preenchimento  das  vagas  ou  esgotamento  da  lista  de 
candidatos aptos . 

II – O sistema de cotas 

5)  O  sistema  de  cotas  considera  seis  categorias  de  inscrição  dos  candidatos  no 
Vestibular e as respectivas porcentagens de vagas reservadas, tanto na primeira como na 
segunda fase: 
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Categoria  A (36,55%):  candidatos  de  escola  pública  que  se  declararam pretos  ou 
pardos. 

Categoria B (6,45%): candidatos de escola pública de qualquer etnia ou cor. 

Categoria D (2%): candidatos de escola pública que se declararam índio-descendentes.  

Categoria E (55%): todos os candidatos, qualquer que seja a procedência escolar e a  
etnia ou cor. 

6)Não sendo preenchidas todas as vagas das Categorias A e B, elas são prioritariamente 
preenchidas por  candidatos de escola particular que se declararam pretos ou pardos  
(inscrição  de  Categoria  C  ).  Permanecendo  vagas  abertas,  elas  são preenchidas  por 
candidatos com inscrição da Categoria E. 

7) Não sendo preenchidas  todas as  vagas da Categoria  D, elas  são preenchidas  por 
candidatos com inscrição da Categoria E. 

8)  Em todos  os  cursos,  são  abertas  até  duas  vagas  extras,  além do total  oferecido, 
exclusivamente para  candidatos de escola pública que se declararam índios aldeados  
ou moradores das comunidades remanescentes dos quilombos (inscrição de Categoria F 
), nos termos do Art. 3º, alínea III , e Art. 7º da Resolução Consepe nº 01/04. Essas 
vagas extras não são oferecidas, se: 

a) nas vagas anteriormente preenchidas, houver candidatos da Categoria F de inscrição 
em número igual ou superior ao oferecido; 

b)  não  houver  candidatos  aptos  em  número  suficiente  para  preenchê-las,  total  ou 
parcialmente. 

9) Dentro de cada categoria de inscrição (de A a F), os candidatos são selecionados 
rigorosamente  pela  ordem  de  classificação  no  Vestibular  (desempenho  acadêmico), 
conforme estabelecido no Manual do Candidato. 

10)  Observe-se que as  categorias  de inscrição  não  são mutuamente  exclusivas.  A  é 
subconjunto de  B, que, por sua vez, é subconjunto de  E  . Assim, um candidato com 
inscrição de Categoria A, se não selecionado, continua concorrendo na Categoria B e, se 
não selecionado, ainda concorre na Categoria E. Obviamente, ele concorre em igualdade 
de condições (exclusivamente pelo desempenho acadêmico) com todos os candidatos da 
categoria de inscrição na qual está efetivamente concorrendo. 

11)Para a segunda fase, são classificados candidatos em número equivalente ao triplo do 
número de vagas oferecidas em cada curso, considerando-se cada uma das categorias de 
inscrição anteriormente mencionadas.

III - Eficácia do sitema de cotas 

12) Para analisar os resultados alcançados com o sistema de cotas, foram elaboradas 
quatro tabelas, apresentadas em anexo. A tabela  I se baseia no seguinte pressuposto: 
Todo e qualquer candidato com ordem de classificação igual ou inferior ao número de 
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vagas  oferecidas  para o  curso foi  selecionado exclusivamente  pelo  seu desempenho 
acadêmico nas provas do Vestibular; para esse candidato, ainda que cotista, o sistema de 
cotas  foi  desnecessário  –  ele  seria  selecionado  mesmo  sem  o  sistema  de  cotas. 
Inversamente, todo e qualquer candidato com ordem de classificação mais alta que o 
número de vagas oferecidas só foi selecionado graças ao sistema de cotas ; para esse 
candidato, o sistema de cotas foi eficaz e decisivo para a seleção. A porcentagem desses 
últimos candidatos sobre o número de vagas oferecidas (ver última coluna da tabela I ) 
dá um indicador preciso do grau de eficácia do sistema de cotas adotado, para cada 
curso da Universidade. Note-se que essa porcentagem pode variar de 0% a 45%, que é o 
percentual máximo de cotas estabelecido na Resolução Consepe 01/04. 

13)  Dos 3986 candidatos selecionados através do Vestibular para ingresso na UFBA, 
no ano letivo de 2005, 2104 (52,8%) declararam-se oriundos de escola particular (não-
cotistas); dos outros 1882 (cotistas), 1098 (27,5% dos selecionados) tiveram ordem de 
classificação igual ou inferior ao número de vagas oferecidas e, portanto,  ainda que 
cotistas, não se beneficiaram com o sistema de cotas, já que seriam selecionados mesmo 
sem  esse  sistema;  os  784  restantes  (soma  da  penúltima  coluna  da  tabela  I ) 
beneficiaram-se efetivamente com o sistema de cotas implantado neste ano, ocupando 
outras tantas vagas extras ou de candidatos com escores globais mais altos, os quais 
seriam selecionados  , caso o sistema de cotas não tivesse sido implantado. Isso quer 
dizer  que  80,3%  dos  candidatos  foram  selecionados  apenas  pelo  seu  desempenho 
acadêmico  nas  provas  do  Vestibular,  independentemente  de  qualquer  característica 
relativa  à  origem  escolar  e  à  etnia  ou  cor,  e  que  19,7% dos  candidatos  só  foram 
selecionados graças ao sistema de cotas. 

14) O curso mais  afetado pela reserva de vagas foi  Fonoaudiologia,  com 43,3% de 
candidatos selecionados graças ao sistema de cotas. Se esse sistema não tivesse sido 
adotado, apenas um único candidato oriundo de escola pública teria sido selecionado 
para o curso, o 20º colocado. Por causa das cotas, passou-se de uma vaga ocupada para 
14, em 30 oferecidas (ver tabela IV .9). 

15)  Por outro lado, das 61 opções de curso oferecidas no Vestibular da UFBA, em 14 
delas a influência do sistema de cotas foi igual ou menor que 20% e maior que 5%; em 
outras 10 opções de curso foi igual ou menor que 5%; e 13 cursos não foram afetados, 
isto é, a relação de selecionados é exatamente a mesma, com ou sem o sistema de cotas. 
Portanto,  o  sistema de cotas  afetou significativamente  (mais  de 20% das  vagas)  24 
cursos oferecidos (39,3% do total.) 

16) Os candidatos  situados entre  os 60% mais  bem classificados de cada curso não 
foram afetados  pelo  sistema  de  cotas.  Até  esse  limite,  a  relação  de  classificados  é 
exatamente a mesma, com ou sem o sistema de cotas, com três exceções: Engenharia 
Sanitária e Odontologia, com um candidato além desse limite, e Fonoaudiologia com 
dois candidatos.  Os cotistas ocuparam, portanto,  as vagas dos 40%, e sobretudo dos 
30%, com classificação mais baixa, em cada curso. Ou seja, a influência do sistema de 
cotas praticamente só se fez sentir no terço inferior da classificação de cada curso. 

IV  –  Desempenho  acadêmico  dos  cotistas
17) Em relação à escola pública, dos 33060 inscritos, 15253 (46,1%) declararam essa 
procedência escolar; dos 11702 classificados para a segunda fase, 5797 (49,5%); e dos 
3986 selecionados para ingresso na UFBA, 1882 (47,2%) provêm da escola pública. 
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Portanto, em termos gerais, os candidatos de escola pública obtiveram um desempenho 
ligeiramente melhor que os de escolas particulares. No entanto, 12,1% dos classificados 
só  passaram  para  a  segunda  fase  graças  ao  sistema  de  cotas,  conforme  relatório 
preliminar de janeiro de 2005; e 19,7% dos selecionados só o foram em função desse 
sistema (item 13 deste documento). Assim, os candidatos de escola pública foram, sem 
as cotas, 46,1% do total de inscritos, 37,4% do total de classificados para a segunda fase 
(49,5 – 12,1) e 27,5% do total de selecionados (47,2 – 19,7), ou seja, um desempenho 
quantitativo significativamente mais baixo que o dos candidatos provenientes de escolas 
particulares: 46,1% de inscritos contra 27,5% de selecionados. Dessa forma, o principal 
efeito do sistema de cotas foi, certamente, possibilitar o acesso à Universidade de uma 
porcentagem de alunos provenientes de escola pública semelhante à porcentagem desses 
alunos inscritos no Vestibular (respectivamente, 47,2% e 46,1%). 

18) Os dados de desempenho referentes a cada um dos cursos oferecidos no Vestibular 
2005 da  UFBA encontram-se na  tabela  IV  em anexo,  numerada  de  1 a  19.  Foram 
omitidos  os  cursos  de  Zootecnia;  Engenharia  de  Pesca;  Compo-sição  e  Regência; 
Desenho e Plástica (Licenciatura); e Canto, uma vez que nesses cursos restaram vagas 
sem preenchimento, o que significa que o sistema de cotas e os dados de desempenho 
acadêmico  em  nada  afetaram  a  seleção  dos  candidatos,  já  que  todos  eles  foram 
selecionados,  desde que não tenham sido eliminados  por  ausência,  zero em alguma 
prova ou pelo ponto de corte (neste último caso, apenas na primeira fase). Os dados 
gerais referentes a esses cinco cursos encontram-se na tabela V . 

19) Dos 56 cursos estudados na tabela IV , em 9 deles a cota de escola pública foi 
alcançada exatamente: 45,0%. Nos 22 cursos em que essa cota não foi completada, a 
diferença  foi  pequena  e  se  deveu  a  aproximações  de  cálculo  e  a  vagas  de  índio-
descendentes que não foram por eles preenchidas, sendo ocupadas por candidatos de 
escola particular. O caso extremo foi o de Decoração (tabela IV .18), no qual apenas 
30% dos selecionados  provieram de escola  pública.  Nesse curso,  inscreveram-se 66 
candidatos cotistas (escola pública), dos quais 24 (para 27 vagas oferecidas) passaram 
para  a  segunda fase;  nessa  fase,  18  candidatos  foram eliminados  por  nota  zero  em 
alguma prova,  e  6  (para 9 vagas)  foram selecionados;  daí  a diferença  de 15% para 
menos. Nos cursos de Engenharia Florestal ( IV .8), Interpretação Teatral ( IV .17) e 
Licenciatura  em Música  (  IV .19),  os  5% a  menos  significam uma única  vaga não 
preenchida por índio-descendentes. 

20) Dos 25 cursos em que a cota de 45% foi ultrapassada, em 17 deles a diferença 
também foi pequena e deveu-se a aproximações de cálculo, a vagas extras (ver item 8 
deste documento) e a vagas isoladas conquistadas por alunos de escola pública sobre os 
de escola particular (Estatística; Física diurno e noturno; Filosofia; História; Jornalismo; 
Educação Física; Língua Estrangeira Moderna ou Letras Clássicas; Desenho Industrial; 
e Instrumento). 

21) Nos 8 cursos restantes, a participação dos cotistas variou de 54,4% a 76,9% dos 
candidatos selecionados. Nesses casos, a maior presença de alunos de escola pública 
deveu-se ao muito maior  número de cotistas  inscritos nos cursos. Em 6 deles – ver 
Biblioteconomia e Arquivologia ( IV .11), Geografia ( IV .14) e Pedagogia ( IV .15) –, 
os  alunos  de  escola  pública  apresentaram um desempenho  bastante  inferior  ao  dos 
alunos de escola particular, sendo os casos extremos os de Secretariado Executivo ( IV .
10) e de Letras Vernáculas ( IV .16), aos quais se deve acrescentar o de Física Noturno ( 
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IV .5), com cerca de 23% de diferença entre as porcentagens de inscritos e selecionados. 
Em Artes Plásticas  (  IV .18) e Licenciatura  em Teatro (  IV .17),  os percentuais  de 
inscritos  e  selecionados  foram  praticamente  os  mesmos  (respectivamente  57,4%  e 
55,0%; e 75,0% e 76,9%). Aliás, Licenciatura em Teatro foi o curso em que os alunos 
de escola pública evidenciaram o melhor desempenho no Vestibular 2005: 75,0% dos 
inscritos e 76,9% dos selecionados,  nenhum desses alunos precisando do sistema de 
cotas para ser aprovado. 

22) Os escores globais do Vestibular da UFBA são atribuídos numa escala de 0 (zero) a 
24000,0 pontos (12000,0 em cada fase), sendo que, na área de Artes, o escore global 
máximo é 30000,0 pontos.  Para facilitar  o entendimento,  os  escores mencionados  a 
seguir foram convertidos à escala tradicional de 0 (zero) a 10 (dez), adotada nos cursos 
da UFBA, indicando-se os escores na escala original entre parênteses e/ou nas tabelas II 
e III anexas. Na tabela III , bem como na tabela I , as categorias de inscrição de A a F 
são as explicitadas nos itens 5, 6 e 8 deste relatório. 

23) A média geral dos candidatos selecionados no Vestibular 2005 da UFBA foi 5,8 
(13890,8), sendo a média mais alta a do curso de Medicina – 7,2 (17237,6) – e a média 
mais baixa a do curso de Engenharia de Pesca – 4,7 (11165,8). O escore global mais 
alto foi 8,3 (19836,2), obtido pelo 1º classificado para o curso de Medicina, e o escore 
mais baixo foi 4,0 (9698,7), obtido pelo último classificado para o curso de Educação 
Física. 

24)  A  média  geral  dos  candidatos  selecionados  inscritos  como  não-cotistas  foi  6,1 
(14531,5),  e  a  dos  selecionados  inscritos  como cotistas  foi  5,5  (13174,4).  A maior 
diferença entre a média dos selecionados não-cotistas e a dos selecionados cotistas foi 
encontrada no curso de Arquitetura e Urbanismo (tabelas IV .1 e II ), respectivamente 
6,1  (14589,1)  e  4,9  (11860,0).  A  menor  diferença  foi  encontrada  no  curso  de 
Secretariado  Executivo  (tabelas  IV  .10  e  II  ),  respectivamente  4,9  (11654,4)  e  4,8 
(11499,8). Em três cursos, todos da área de Artes (Licenciatura em Teatro; Composição 
e Regência; Licenciatura em Desenho e Plástica), a média dos cotistas foi maior que a 
dos não-cotistas (tabela II ). 

25) Apesar da pequena diferença média entre o desempenho acadêmico de cotistas e 
não-cotistas (item anterior), convém observar, com base na tabela IV , que em quinze 
cursos  (Arquitetura  e  Urbanismo;  Engenharia  Sanitária  e  Ambiental;  Engenharia 
Elétrica;  Engenharia  Mecânica;  Medicina;  Odontologia;  Enfermagem;  Oceanografia; 
Fonoaudiologia; Direito; Jornalismo; Produção Cultural; Psicologia; Direção Teatral; e 
Interpretação Teatral) todos os não-cotistas obtiveram escore global igual ou superior à 
média do curso, o que significa que, nesses cursos, os cotistas puxaram a média para 
baixo. Observe-se também que, nesses mesmos cursos, com exceção de Oceanografia, 
Fonoaudiologia, Direito, Produção Cultural,  Direção Teatral e Interpretação Teatral e 
com a inclusão de Química  e  Farmácia,  a  diferença  de desempenho entre  o  último 
cotista selecionado e o último não-cotista selecionado foi igual ou superior a um ponto, 
chegando a 1,8 ponto em Engenharia Elétrica (tabela IV .2). Isso sugere que pelo menos 
alguns desses cotistas poderão apresentar dificuldades para acompanhar regularmente o 
curso. 

26) Por outro lado, em dez cursos, o candidato com melhor classificação geral foi um 
cotista:  Química;  Direito;  Secretariado  Executivo;  Biblioteconomia;  Arquivologia; 
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Jornalismo (tabela III ); Letras Vernáculas com Língua Estrangeira Moderna ou com 
Letras  Clássicas;  Licenciatura  em  Teatro;  Artes  Plásticas  (tabela  III  );  e  Desenho 
Industrial (tabela III ). Quatro desses dez cursos são daqueles em que os candidatos com 
origem na escola pública predominaram amplamente, tanto como inscritos quanto como 
selecionados  (item  21).  E,  em  Licenciatura  em  Teatro  e  no  Curso  Superior  de 
Decoração, o último classificado foi um não-cotista. 

27) Naturalmente, apesar de o desempenho acadêmico nas provas do Vestibular ser um 
preditor aceitável do desempenho futuro do aluno na Universidade, ele não é o único e, 
possivelmente,  nem o mais importante.  Fatores como motivação e empenho pessoal, 
afinidade com o curso, experiências de vida e condições objetivas de acompanhar  o 
curso e estudar são certamente mais relevantes e significativos que as notas obtidas no 
Vestibular.  Por  isso,  é  fundamental  que  a  Universidade  estabeleça  uma  política  de 
acompanhamento e apoio, tanto acadêmico quanto material, que possibilite aos alunos 
eventualmente menos preparados uma competência compatível com a dos seus colegas 
de curso. 

IV  –  Desempenho  acadêmico  por  etnias  ou  cor
28) A  tabela VI apresenta um quadro geral, com os números de candidatos inscritos, 
classificados  (primeira  fase)  e  selecionados  (segunda  fase),  de  acordo  com  as  seis 
opções  de  etnia  que  constavam no  formulário  de  inscrição  no  Vestibular  e  com a 
escolaridade pública ou particular. 

29) Em números globais, dos 33060 candidatos inscritos no Vestibular 2005 da UFBA, 
25569 (77,3%) declararam-se pretos ou pardos; dos 11702 que foram classificados para 
a segunda fase, 9034 (77,2%); e dos 3986 selecionados para ingresso na Universidade, 
exatamente 3000 (75,3%) são também pretos ou pardos. Como se vê, as porcentagens 
são  próximas,  o  que  significa  que,  em  termos  gerais,  com  o  sistema  de  cotas 
implantado, pretos e pardos são tão competitivos quanto os candidatos de outras etnias. 

30) E essa competitividade se manifesta em quase todos os cursos oferecidos, inclusive 
naqueles tradicionalmente considerados de ponta e de grande demanda, como Medicina, 
Enfermagem,  Odontologia,  Direito,  Administração,  Jornalismo,  Computação, 
Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica (tabela IV .6;10;13;4;2). 

31) A participação relativa de pretos e pardos foi maior no curso de Licenciatura em 
Teatro (tabela IV .17), no qual apenas um dos 26 selecionados se declarou “de outras 
etnias” (foram 10 pretos e 15 pardos). Outras participações expressivas ocorreram nos 
cursos  de  Direção  Teatral  e  Estatística  (tabela  IV  .17;4)  e  ainda  em  Arquivologia 
(93,3% dos selecionados), Biblioteconomia (91,7%), Secre-tariado Executivo (88,8%), 
Ciências  Contábeis  (87,3%),  Geologia  (84,0),  Enfermagem  (83,8%)  e  Pedagogia 
(83,5%) – tabela IV .11;10;14;3;6;15. 

32) Inversamente, o curso com menor participação relativa de pretos e pardos foi o de 
Educação Física – 83,7% dos inscritos contra 66,7% dos selecionados (tabela IV .15). 
Outros  cursos  em  que  pretos  e  pardos  também  perderam  a  concorrência  foram 
Matemática (86,4% e 71,7%), Engenharia Florestal (84,0% e 70,0%), Física Noturno 
(81,3%  e  67,5%),  Física  diurno  (77,3%  e  64,0%),  Instrumento  (71,8%  e  60,0%), 
Ciências Sociais (83,2% e 73,0%) e os três cursos de Letras (tabela IV .16 e também 
IV .4;8;5;19;12).  As menores  partici-pações  de selecionados  ocorreram também nos 
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cursos de Interpretação Teatral (60,0%), Decoração (60,0%), Artes Plásticas (63,3%), 
Medicina Veteri-nária (63,6%) Filosofia (66,0%) e Licenciatura em Ciências Naturais 
(66,7%) – tabela IV .17;18;7;11;9. 

33) Os candidatos inscritos que se declararam pretos são predominantemente de escola 
pública (71,1%), e os de outras etnias predominantemente de escola particular (76,9%). 
Pardos  ,  índio-descendentes  ,  quilombolas  e  aldeados  são oriundos,  mais  ou menos 
meio  a  meio,  tanto  de  escolas  públicas  como  de  escolas  particulares.  Entre  os 
selecionados  para  ingresso  na  Universidade,  essas  proporções  se  mantêm  quase  as 
mesmas, para pretos (70,2%), outras etnias (77,1%) e pardos . Quilombolas , aldeados 
e sobretudo índio-descendentes foram mais selecionados entre os provenientes de escola 
pública (tabela VI ). Esses dados certamente confirmam o que foi constatado no item 17 
deste relatório. 

34) Os índio-descendentes de escola pública somaram 201 inscritos (tabela VI ) em 53 
dos  61 cursos  oferecidos  no Vestibular  2005 da UFBA. Desses  inscritos,  85 foram 
eliminados na primeira  fase,  por ausência,  zero em alguma prova ou pelo ponto de 
corte; 6 deixaram de classificar-se por falta de vagas, uma vez que concorreram aos 
cursos de Oceanografia e de Desenho Industrial, os quais, como só dispõem de 25 vagas 
cada um, não ofereceram cotas específicas para esse grupo. Dos 110 classificados para a 
segunda fase, 40 foram eliminados por ausência ou zero; 15 não foram selecionados por 
falta de vagas; e 55 foram selecionados para ingresso na Universidade. 

35) Dessa forma, os índio-descendentes de escola pública obtiveram um alto índice de 
aproveitamento no Vestibular: 27,4% do total de inscritos, contra 12,1% do índice geral 
de aproveitamento sobre o total dos 33060 inscritos (tabela VI ). Além disso, apenas 21 
índio-descendentes (10,4% dos inscritos) não foram eliminados por qualquer critério e 
deixaram de classificar-se por falta de vagas, 6 na primeira e 15 na segunda fase (dois 
em Ciências Biológicas; Farmácia; Medicina; Jornalismo; Direito; e Filosofia; e um em 
Enfermagem; Veterinária; e História). Na população total de inscritos, 18324 candidatos 
deixaram de classificar-se por falta de vagas, 12840 na primeira e 5484 na segunda fase 
(tabela VII ), ou seja, 55,4% do total. Cumpre observar, ainda, que restaram 36 vagas 
sem preenchimento, em diversos cursos, por falta de candidatos aptos desse grupo, as 
quais foram transferidas para os demais grupos (categoria E de inscrição), (ver itens 7 e 
19 deste relatório). 

36)  Se  esses  índio-descendentes  apresentaram  bons  resultados  quantitativos  (item 
anterior),  não apresentaram,  por outro lado,  bons resultados  acadêmicos.  Eles  foram 
selecionados para ingresso em 36 dos 53 cursos em que se inscreveram, sendo que, em 
28 deles, obtiveram a última classificação (tabela I ) e, em outros 3 cursos, obtiveram a 
penúltima  classificação  para  ingresso  (tabela  III  ).  Na  população  total  de  inscritos, 
14,1% foram eliminados por nota zero em alguma prova, e 12,2% pelo ponto de corte 
(rendimento  mínimo  na  primeira  fase),  (ver  item  3  e  tabela  VII  );  para  os  índio-
descendentes,  esses  índices  foram,  respectivamente,  28,9%  e  21,9%.  Dos  55 
selecionados  neste  grupo,  apenas  3  ingressariam  na  Universidade,  se  não  fosse  o 
sistema de cotas:  o 13º colocado em Engenharia  Florestal,  com 20 vagas (a melhor 
classificação de um índio-descendente de escola pública, em todo o Vestibular); o 19º 
colocado em Instrumento,  com 25 vagas (o único desses índio-descendentes que foi 
selecionado,  em  todos  os  cursos  da  Área  de  Artes);  e  o  144°  colocado  em 
Administração, com 155 vagas. 



37)  Aldeados  e  quilombolas  formaram  um  grupo  muito  pouco  numeroso,  com  58 
inscritos e 9 selecionados (tabela  VI ).  Dos 31 cotistas desse grupo (categoria  F de 
inscrição,  conforme item 8 deste relatório),  6 foram selecionados,  para os cursos de 
Computação; Direito; História; Pedagogia; Letras Vernáculas com Língua Estrangeira; 
e  Artes  Plásticas.  Desses,  4  obtiveram  a  última  classificação  para  ingresso  na 
Universidade (tabela I ), e um, a antepenúltima, a 572º colocação no curso de Direito, 
com 200 vagas (tabelas I e III ). Apenas um deles, um aldeado, não utilizou as vagas 
extras destinadas ao grupo nem precisou do sistema de cotas:  o 35º classificado em 
Artes Plásticas, que oferece 60 vagas. Essa foi a melhor classificação de um aldeado ou 
quilombola de escola pública, em todo o Vestibular. 

38) Finalmente,  cabe observar que os dados analisados neste relatório referem-se ao 
primeiro  resultado  do  Vestibular,  sem  levar  em  consideração  as  matrículas  não 
efetivadas, por qualquer motivo, nem as efetivadas por força de convocações adicionais 
ou por determinações judiciais.  Certamente,  estudos posteriores sobre o desempenho 
dos alunos, cotistas e não-cotistas, nos cursos da Universidade, deverão levar em conta 
essas alterações

 


