
DECISÃO 

  O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, na sessão 
realizada em 06 de fevereiro de 2003, decidiu indicar ao Conselho 
Universitário o seguinte posicionamento a respeito da inclusão social e 
democratização do acesso às vagas de ensino superior: 

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 às vagas de ensino 
superior na UFMG devem ser definidas como metas institucionais 
prioritárias da UFMG, desde que sejam disponibilizados os instrumentos 
adequados. 

4. A criação de cursos noturnos, entre o leque de instrumentos analisados, é 
o mecanismo mais adequado e prioritário para que a Instituição alcance 
as metas de inclusão social e democratização do acesso a suas vagas de 
ensino superior. Esse instrumento deve ser discutido caso a caso e, onde 
couber, elaborado o respectivo projeto de criação, com garantia da 
qualidade, para apreciação de todas as instâncias pertinentes. 

5. A revisão dos exames 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.  

6. As Licenciaturas devem ser, onde possível, consolidadas e expandidas. 

7. O aumento de vagas é questão importante que deve ser discutida na 
UFMG, buscando sua implementação, onde for possível. 

8. O mecanismo da reserva de vagas (cotas) deve ser discutido no bojo da 
questão da democratização do acesso ao ensino superior. 

9. Os programas de qualificação de professores da educação básica da rede 
pública são importantes para o atendimento à determinação da LDB; 
contudo, sem que os instrumentos já existentes sejam examinados 
previamente, a reserva de vagas para essa finalidade constitui um 
mecanismo inadequado. 
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