
DECISÃO 

  O Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas 
Gerais, na sessão realizada em 20 de fevereiro de 2003, considerando o atual 
cenário no campo da educação superior no país, a importância da discussão 
relativa a metas de inclusão social e democratização do acesso ao ensino 
superior, bem como a indicação feita em 06 de fevereiro de 2003 pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, decidiu tornar pública a posição da 
UFMG, através das seguintes deliberações: 

1. A autonomia da Universidade deve ser exercida no processo de 
estabelecimento de critérios para o acesso às vagas de ensino superior. 

2. Os requisitos de mérito e de qualidade acadêmica devem ser mantidos no 
processo seletivo para o preenchimento de vagas na UFMG. 

3. A inclusão social e a democratização do acesso ao ensino superior na 
UFMG devem ser definidas como metas institucionais prioritárias, desde 
que sejam disponibilizados os instrumentos adequados. 

4. A UFMG deve adotar mecanismos capazes de contribuir para a melhoria da 
qualidade da educação básica, cuja universalização e aperfeiçoamento 
constituem metas prioritárias do país. 

5. A criação de cursos noturnos, entre o conjunto de instrumentos analisados, 
é, no momento, o mecanismo prioritário e mais adequado para que a 
Instituição alcance as metas de inclusão social e democratização do acesso 
ao ensino superior. Esse instrumento deverá ser discutido caso a caso para, 
quando procedente, ser elaborado o projeto de criação de curso, mantidas 
as exigências de qualidade próprias da UFMG e percorridas as devidas 
instâncias regimentais. 

6. A revisão do exame de acesso ao ensino superior, já em andamento, deve 
ser ação igualmente prioritária para promover a inclusão social e a 
democratização do acesso ao ensino superior.  

7. O aumento de vagas, bem como o constante aprimoramento das 
Licenciaturas e Bacharelados e, quando possível, sua expansão, são 
considerados temáticas relevantes a serem discutidas na UFMG. 

 
 



8. A discussão sobre mecanismos de democratização do acesso ao ensino 
superior, tais como educação a distância, políticas de permanência do 
aluno, sistema de concessão de bolsas, etc., deve considerar a questão da 
reserva de vagas (cotas), seja para segmentos étnicos ou socioeconômicos, 
seja para egressos da rede pública de ensino básico e outros. 
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