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NOTA TÉCNICA 

Avaliação sobre a adoção de vagas 

supranumerárias para mulheres 

(Inciso II do Art. 3º da Resolução 10/2018) 
 

INTRODUÇÃO: 

Esta nota técnica se insere no esforço desenvolvido pela PROAF, por meio 

da sua Coordenação de Políticas de Promoção da Diversidade (CPPD), 

em fomentar as políticas de Ações Afirmativas, estabelecidas no Inciso II 

do Art. 3º do Estatuto da UFSB (Resolução Consuni n. 16/2020) enquanto 

um dos seus princípios. 

II. ações afirmativas, compreendida como instrumento de 

promoção da equidade no acesso à educação e ao 

conhecimento, buscando implantar medidas eficazes que 

promovam o acolhimento e a permanência de estudantes 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica; 

O princípio das Ações Afirmativas na UFSB envolve o esforço pela 

promoção da diversidade em nosso corpo acadêmico (servidores e 

discentes), assim como nas formas de produção de conhecimento. E 

neste sentido as políticas de reserva de vagas e de apoio a permanência 

assumem centralidade na gestão central, com suas tarefas geridas pela 

recém criada Pró-reitoria de Ações Afirmativas. 

A PROAF, oriunda da antiga PROSIS, foi a proponente da Resolução 

10/2018, que “dispõe sobre as políticas de ações afirmativas para os 

processos seletivos aos cursos de graduação de 1º e 2º ciclo da 

Universidade Federal do Sul da Bahia”, construindo seus parâmetros após 

longa discussão no âmbito da Comissão de Políticas Afirmativas (CPAf), 

espaço com intensa participação do corpo discente. 

A supracitada Resolução possui um dispositivo de promoção de ação 

afirmativa voltada a inclusão de mulheres, e com isso, a promoção da 

diversidade de gênero no cotidiano acadêmico e nas formas de 

produção de conhecimento, fortemente marcadas pelo fenômeno do 

Androcentrismo. 
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No §2º do Art. 6º da Resolução 10/2018 está estabelecido que 

Os Centros de Formação deverão avaliar a adoção de 
vagas supranumerárias para mulheres em cursos que 
tenham, entre os seus selecionados, apenas homens em um 
dos seus processos seletivos.  

Assim, no intuito de fomentar o acompanhamento dos dados de 

ocupação dos cursos profissionalizantes da UFSB, em especial nas 

Ciências Exatas (motivação da proposição do dispositivo), a 

Coordenação de Políticas de Promoção da Diversidade apresenta a 

análise dos dados de ocupação de vagas nos cursos de 2º ciclo e um 

conjunto de recomendações que possam contribuir no alcance dos 

objetivos políticos e acadêmicos que deram origem a proposição deste 

dispositivo. 

Esta Nota Técnica será apresentada aos gestores dos Centros de 

Formação (decanas/os e coordenadoras/es de curso), assim como à 

CPAf (proponente da minuta de Resolução) e ao CAPC – Comitê de 

Acompanhamento da Política de Cotas, que tem entre suas atribuições 

... a função de zelar pelo cumprimento e salvaguarda dos 
programas e medidas especiais adotados pela UFSB, em 

especial da Política de Cotas quando esta for aplicada, e pela 

promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao ensino 
superior, assim como dos objetivos indicados na Resolução 

Consuni n. 10/2018... (Art. 3º da Resolução 26/2019). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

Sobre a presença de mulheres nas Universidades 

Os estudos sobre as relações entre Gênero e Ciência nos oferecem um 

ótimo mapa do quanto a academia criou mecanismos, nem sempre sutis, 

de exclusão das mulheres, em especial do campo das chamadas 

“ciências duras”. 

São diversos os estudos que destacam os efeitos da divisão sexual do 

trabalho no acesso (por muito tempo proibido) das mulheres à formação 

universitária. Ainda que as desigualdades de gênero e a manutenção do 

patriarcalismo permaneçam dificultando sobremaneira o acesso de 

mulheres à universidade, nota-se, através das estatísticas de ocupação 

das vagas, a ampliação constante da  presença de mulheres. Estas, hoje, 
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ultrapassam em números absolutos a quantidade de homens nas 

universidades brasileiras. 

Segundo dados do INEP de 2017 as mulheres são 55% dos estudantes 

ingressantes na educação superior, 57% dos matriculados e 61% dos 

concluintes dos cursos de graduação. Nos cursos de licenciatura, em 

especial, 70,6% das matrículas são do sexo feminino. 

Ainda que os dados estatísticos identifiquem o crescimento da presença 

feminina na universidade, inclusive nas ciências exatas, é preciso avaliar 

mais atentamente qual o real significado deste processo, e quais 

mudanças epistemológicas podem estar ocorrendo nos diversos campos 

do conhecimento científico. 

Esses estudos ignoraram que mulheres e homens têm trajetórias 

diferenciadas e que é necessário conhecer os dados por sexo 

das situações analisadas para compreender o papel de cada 

um no mundo científico e tecnológico. Tal critério, sob aparente 

neutralidade, de fato, iguala os que não são iguais no acesso às 

carreiras científicas e tecnológicas. (MELO; OLIVEIRA, 2006, p. 

304) 

Em geral há um certo otimismo com estes dados, com a percepção de 

que, como um processo contínuo, essa maior presença das mulheres na 

universidade venha a significar em breve uma melhor posição de 

liderança também na pesquisa científica. Melo e Oliveira deixam 

transparecer este otimismo quando destaca que “há uma nítida 

tendência do avanço dessas pesquisadoras na direção da maior 

qualificação e habilitadas a participar soberanamente, e não de forma 

subordinada, nos grupos de pesquisa nacionais”. (2006, p. 305).  

Os dados sobre a permanência e conclusão de mulheres nos cursos de 

graduação vêm apontando resultados superiores aos dos homens ao 

longo dos últimos dez anos, com taxas de desistência menores, ainda que 

altas quando comparadas as taxas de conclusão. 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Sul da Bahia 

Pró-Reitoria de Ações Afirmativas 

Coordenação de Políticas de Promoção da Diversidade 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
Campus Jorge Amado, Rua Itabuna, Rod. Ilhéus-Vitória da Conquista, Km 39, BR 415, Ferradas, Itabuna-Ba, CEP 45613-204 Fone: 73 3613-6295 

 

Porém quando estes dados são avaliados a partir das grandes áreas de 

conhecimento é possível identificar os resultados piores nas áreas de 

Engenharia, produção e construção, assim como nas áreas de 

Computação e TIC, onde apenas 13,6% dos concluintes são mulheres.  

 

Deste modo é possível apontar que o número menor de ingressantes 

mulheres nestas duas grandes áreas, somado aos aspectos 

androcêntricos dos seus modelos acadêmicos, impactam decisivamente 

no menor número de profissionais mulheres formadas nestas áreas, o que 

por decorrência impactará no número menor de pós-graduandas e de 

docentes em seus cursos.  

Pensando nos efeitos simbólicos destes resultados, o menor número de 

referências femininas no corpo discente e docente destes cursos acaba 
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funcionando enquanto um desestímulo ao número de candidatas 

mulheres nos processos seletivos dos mesmos. 

Portanto, a avaliação destes estudos teóricos, e de suas expressões no 

cotidiano acadêmico da UFSB, passa a ser uma tarefa central para que 

os objetivos de inclusão e promoção da diversidade definidos em nossos 

documentos e resoluções sejam alcançados. 

 

SOBRE A CRIAÇÃO DE VAGAS SUPRANUMERÁRIAS PARA MULHERES: 

O dispositivo previsto no § 2º do Art. 6º da Resolução 10/2018 recomenda 

que os Centros de Formação (aqui entendido, a época, enquanto o 

espaço de reunião dos cursos profissionalizantes de 2º ciclo) deverão 

adotar vagas supranumerárias para mulheres naqueles cursos em que 

forem verificados o ingresso apenas de homens em um dos seus 

processos seletivos. 

Aqui cabem alguns apontamentos sobre este processo, no sentido de 

indicar possíveis ajustes na norma, ou mesmo procedimentos de análise 

dos dados que possam efetivamente apontar um possível prejuízo às 

mulheres no acesso a estes cursos. 

O supracitado parágrafo não estabelece se a adoção da vaga 

supranumerária será utilizada quando nenhuma mulher ingressar num 

curso em qualquer resultado obtido na ocupação das vagas 

disponibilizadas, ou apenas quando em condições de concorrência 

pelas vagas (mais candidatos do que vagas) apenas homens estejam 

entre os selecionados.  

Em nosso entendimento, as condições, ainda fortemente presentes em 

nossos cursos de 2º ciclo (salvo raras exceções), de menor número de 

candidatas/os do que de vagas, ainda impede a plena verificação das 

condições de exclusão, que justificariam a adoção de uma vaga 

supranumerária. 

Também entendemos que a verificação do fenômeno em apenas um 

processo seletivo (como explicitamente estabelece a resolução) seja 

suficiente para uma constatação do fenômeno, impondo aos CFs a 

urgência e necessidade de criação da referida vaga supranumerária. 
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Estes apontamentos acima justificariam em nosso entendimento a 

necessidade de uma melhor discussão sobre o dispositivo, de modo a 

qualificar o seu uso e a sua aplicação ao longo dos períodos. 

A CPPD, acompanhando a aplicação da Resolução 10/2018, e motivada 

pelo conjunto de questões acima apresentados, buscou realizar a análise 

dos dados verificados na ocupação das vagas nos cursos de 2º ciclo nos 

anos posteriores a publicação da Resolução, a saber, 2019 e 2020. Os 

dados levantados até aqui ainda são fortemente impactados pela baixa 

ocupação das vagas disponibilizadas em praticamente todos os cursos, 

e os resultados verificados, apesar de não indicar a necessidade da 

criação da vaga supranumerária para mulheres, podem servir de 

importante referência para estimular a observância constante dos 

dados, e possibilidade de adoção de outras medidas (recomendadas ao 

fim desta Nota) que venham a estimular a presença de mulheres nas 

universidades, sobretudo nas ciências exatas, contribuindo para a 

redução do androcentrismo na produção de conhecimento 

acadêmico. 

 

EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DE VAGAS NO 2º CICLO DA UFSB: 

A UFSB vivenciou uma significativa ampliação da oferta de cursos 

profissionalizantes (2º ciclo) entre 2019 e 2020. De 13 cursos com vagas 

em 2019 passamos para 23 cursos como estudantes matriculados no ano 

de 2020. Essa ampliação possibilitou um aumento de 48,8% no número de 

estudantes matriculados em cursos de 2ª ciclo em 2020 (de 248 para 369 

novos estudantes no 2º ciclo). 

A presença de mulheres em nosso corpo discente de graduação é 

superior a de homens desde 2016, verificando um crescimento contínuo 

semelhante ao apresentado em dados nacionais. Porém ainda 

verificamos uma proporção levemente abaixo dos números nacionais. A 

título de comparação, em 2016 as mulheres respondiam por 57,2% das 

matrículas na graduação das universidades brasileiras. No mesmo ano a 

UFSB tinha 53,44% do seu corpo discente de graduação composto por 

mulheres.  

Cabe destacar que nos dois primeiros anos de funcionamento da UFSB 

(2014 e 2015), tivemos um número superior de homens ingressantes na 
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graduação (naqueles anos exclusivamente em cursos de 1º ciclo), só 

passando a acompanhar o perfil nacional, majoritariamente feminino, a 

partir de 2016. 

 

UFSB - Número de Ingressos na Graduação por Sexo do Ingressante 

SEXO 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total por 
Sexo 

Feminino 391 414 481 407 637 618 2948 

Masculino 396 434 419 349 474 479 2551 

Total por Ano 
de Ingresso 

787 848 900 756 1111 1097   

Fonte: PROGEAC 

Como comentado acima, os dados levantados para esta nota técnica 

pela equipe da CPPD eram restritos a ocupação de vagas nos cursos de 

2º ciclo, dado as razões que motivaram a criação do dispositivo de ação 

afirmativa para mulheres estabelecido no §2º do Art. 6º da Resolução 

10/2018.  

Os dados coletados ainda são incipientes para análises mais profundas 

sobre a presença de mulheres nos cursos de 2º ciclo da UFSB, 

especialmente nos cursos das chamadas ciências exatas. A variação na 

quantidade de cursos, e de vagas ocupadas em 2019 e 2020 dificultam 

a identificação de possíveis padrões, como pode ser percebido nas 

tabelas abaixo: 

  

CURSO 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO 

CAMPUS 
2019 

MULHERES HOMENS 
TOTAL 

MATRÍCULADOS 
% 

MULHERES 

1 ANTROPOLOGIA  CFCHS  CSC 2 3 5 40% 

2 ARTES DO CORPO EM CENA CFAC  CSC 2 0 2 100% 

3 BIOMEDICINA CFS CPF 0 0 Sem entrada  

4 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  CFCAM CSC 7 3 10 70% 

5 DIREITO CFCHS  CSC 13 16 29 44,80% 

6 ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL  CFCAF CJA 13 8 21 61,90% 

7 ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE CFTCI CJA 9 14 23 39,13% 

8 ENGENHARIA CIVIL  CFDT CPF 0 0 Sem entrada  

9 ENGENHARIA DE AQUICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS  CFCAF CJA 0 0 Sem entrada  

10 ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA  CFTCI CJA 0 0 Sem entrada  
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11 ENGENHARIA FLORESTAL  CFCAF CJA 7 6 13 53,84% 

12 ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  CFCAM CSC 0 0 Sem entrada  

13 ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  CFTCI CJA 2 0 2 100% 

14 GESTÃO AMBIENTAL  CFDT CPF 0 0 Sem entrada  

15 GESTÃO PÚBLICA E SOCIAL  CFCHS  CSC 0 0 Sem entrada  

16 HISTÓRIA CFCHS  CSC 1 1 2 50% 

17 JORNALISMO CFAC  CSC 0 0 Sem entrada  

18 MEDICINA CFS CPF 69 34 103 66,99% 

19 MÍDIA E TECNOLOGIA  CFPPTS CJA 0 0 Sem entrada  

20 MÍDIAS DIGITAIS  CFDT CPF 0 0 Sem entrada  

21 OCEANOLOGIA CFCAM CSC 10 0 10 100% 

22 POLÍTICAS PÚBLICAS  CFPPTS CJA 0 0 Sem entrada  

23 PRODUÇÃO CULTURAL  CFPPTS CJA 0 0 Sem entrada  

24 PSICOLOGIA CFS CPF 16 3 19 84,21% 

25 SOM, IMAGEM E MOVIMENTO  CFAC  SC 4 5 9 44,44% 

   TOTAL 155 93 248 62,50% 
 

  

CURSO 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO 

CAMPUS 
2020 

MULHERES HOMENS 
TOTAL 

MATRÍCULADOS 
% 

MULHERES 

1 ANTROPOLOGIA  CFCHS  CSC 7 4 11 63,63% 

2 ARTES DO CORPO EM CENA CFAC  CSC 8 4 12 66,66% 

3 BIOMEDICINA CFS CPF 8 4 12 66,66% 

4 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  CFCAM CSC 20 5 25 80% 

5 DIREITO CFCHS  CSC 0 0 Sem entrada  

6 ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL  CFCAF CJA 7 5 12 58,33% 

7 ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE CFTCI CJA 10 13 23 43,47% 

8 ENGENHARIA CIVIL  CFDT CPF 6 4 10 60% 

9 ENGENHARIA DE AQUICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS  CFCAF CJA 0 0 Sem entrada  

10 ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA  CFTCI CJA 0 1 1 0% 

11 ENGENHARIA FLORESTAL  CFCAF CJA 10 13 23 43,47% 

12 ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  CFCAM CSC 2 4 6 33,33% 

13 ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  CFTCI CJA 11 8 19 57,89% 

14 GESTÃO AMBIENTAL  CFDT CPF 3 4 7 42,85% 

15 GESTÃO PÚBLICA E SOCIAL  CFCHS  CSC 2 2 4 50% 

16 HISTÓRIA CFCHS  CSC 8 9 17 47,05% 

17 JORNALISMO CFAC  CSC 6 6 12 50% 

18 MEDICINA CFS CPF 68 41 109 62,38% 

19 MÍDIA E TECNOLOGIA  CFPPTS CJA 5 0 5 100% 
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20 MÍDIAS DIGITAIS  CFDT CPF 3 1 4 75% 

21 OCEANOLOGIA CFCAM CSC 9 7 16 56% 

22 POLÍTICAS PÚBLICAS  CFPPTS CJA 6 4 10 60% 

23 PRODUÇÃO CULTURAL  CFPPTS CJA 2 3 5 40% 

24 PSICOLOGIA CFS CPF 6 1 7 85,71% 

25 SOM, IMAGEM E MOVIMENTO  CFAC  SC 7 12 19 36,84% 

   TOTAL 214 155 369 57,99% 
 

A análise dos dados coletados permitem identificar a forte presença 

feminina nos nossos cursos profissionalizantes (praticamente todos de 

Bacharelado), mesmo verificando uma pequena redução proporcional 

em 2020, ano em que tivemos uma forte ampliação das vagas no 2º ciclo. 

 

Apesar de verificarmos uma redução da proporção de mulheres nos 

cursos de 2º ciclo de 2019 para 2020, a maioria feminina nos nossos cursos 

profissionalizantes é ainda bem destacada, e supera bastante a 

proporção verificada quando consideramos o total de estudantes 

ingressantes na graduação (1º e 2º ciclo) nos últimos anos.  

Em 2019, de acordo com os dados da PROGEAC, tínhamos uma 

proporção de 56,33% de mulheres na graduação como um todo, ao 

passo que quando consideramos apenas os cursos de 2º ciclo a 

proporção de mulheres se eleva para 62,5%. É possível inferir desta 

comparação que a resiliência na nossa formação acadêmica, 

buscando ingressar em cursos de 2º ciclo ao fim do 1º ciclo (considerando 
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que a maioria das vagas no 2º ciclo são de egressos do 1º ciclo), é maior 

entre as mulheres. 

 

Esta presença destacada de mulheres é também verificada no curso de 

Medicina quando avaliamos os números de 2019 e 2020. A presença 

majoritária de mulheres na graduação de Medicina é um fenômeno 

verificado a nível nacional, e em nosso caso é reforçado por esta maior 

resiliência comentada acima.  

Considerando-se em especial as trajetórias específicas para ser 

classificado a uma vaga na Medicina da UFSB, e dos impactos das 

disputas por maiores Coeficientes de Rendimento e práticas (nem 

sempre suaves) de concorrência durante o primeiro ciclo, há que se 

atentar para a evolução da presença feminina na Medicina da UFSB, já 

que entre 2019 e 2020 verificou-se uma pequena redução proporcional. 
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Quanto a presença de mulheres na área das Engenharias, vemos na UFSB 

resultados bastante interessantes, sobretudo se considerarmos que esta 

área é fortemente marcada por uma maioria masculina de acordo com 

os dados nacionais (apenas 37,3% de mulheres segundo os dados do 

INEP/2019). Por outro lado, a comparação entre os números de 2019 e 

2020 da UFSB apontam uma redução proporcional de 54,4% para 48,9%, 

justamente no ano em que tivemos um aumento do número de cursos 

(de 04 cursos em 2019 para 08 em 2020), diversificação de tipos de cursos 

de engenharia e espalhamento pelos três campi.  
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Quanto a importância do acompanhamento dos dados nos nossos 

cursos de Engenharia, há que se ressaltar as peculiaridades da UFSB 

também no que tange a composição do seu corpo docente nesta área. 

Marcado por um corpo docente jovem e altamente qualificado, temos 

uma proporção de docentes mulheres nas Engenharias da UFSB bastante 

destacado, na contramão dos dados verificados em Censos da 

Educação Superior.  

No campo das Ciências Exatas e das Engenharias a proporção 

de mulheres na docência e na pesquisa não ultrapassa os 22% 
e, mesmo considerando as transformações recentes no perfil do 

corpo de estudantes nas universidades que vivenciam uma 

ampliação da presença feminina mais intensa, ainda se verifica 
uma reprodução do perfil masculino majoritário entre os 

estudantes das Engenharias. (FERREIRA, 2017, p. 72) 

O recém criado Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias 

Sociais, no Campo Jorge Amado, é o que apresenta a proporção mais 

destacada de mulheres em seu corpo docente, 57,69%, entre as 

unidades acadêmicas que oferecem cursos de 2º ciclo. O CFCAM, por 

sua vez, tem a menor proporção, 33,33% do seu corpo docente é 

composto por mulheres. No caso do CFCAM cabe ressaltar a presença 

do curso de Ciências Biológicas, um dos cursos de 2º ciclo da UFSB com 

a maior proporção de mulheres no seu corpo discente, 70% em 2019 e 

80% em 2020. 

 

PRESENÇA DE MULHERES NO CORPO DOCENTE DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DA 

UFSB 

Centro de Formação 
Total de 

docentes 
Mulheres 
docentes 

Porcentagem 

Artes e Comunicação 11 6 54,54% 

Ciências Agroflorestais 24 9 37,5% 

Ciências Ambientais 21 7 33,33% 

Ciências da Saúde 46 22 47,82% 

Ciências Humanas e Sociais 26 13 50% 

Desenvolvimento Territorial 14 5 35,71% 

Políticas Públicas e Tecnologias Sociais 26 15 57,69% 

Tecno-Ciências e Inovação 22 12 54,54% 

TOTAL: 190 89 46,84% 
Fonte: https://sig.ufsb.edu.br/sigaa/public/docente/busca_docentes.jsf 
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Quando avaliamos especificamente os dois Centros de Formação com 

vocação mais próxima aos cursos de Engenharia, notamos um bom 

destaque para a presença de docentes mulheres no CFTCI (54,54%) e um 

número menor no CFCAF (37,5%). 

De acordo com dados do IBGE de 2019 o número de docentes mulheres 

nas Universidades Federais é de 45,5%, proporção que apesar de ainda 

minoritária vem observando crescimento. Segundo a mesma fonte, entre 

2015 e 2019, 24 universidades federais apresentaram aumento na 

presença de mulheres na docência. Do ponto de vista regional cabe 

destacar que o estado da Bahia apresenta a maior proporção 

verificada, de 51,8% de mulheres, enquanto que o estado de São Paulo 

apresenta a menor proporção, com 43,4% do seu corpo docente 

composto por mulheres nas universidades federais. 

A observação dos dados sobre a presença de mulheres no corpo 

docente, apesar de não ser o foco do dispositivo presente na Resolução 

10/2018, se torna relevante por ser considerado um fator decisivo na 

produção de referências simbólicas que influenciem o interesse de jovens 

mulheres em ingressar no ensino superior, em específico nas Ciências 

Exatas e Engenharias. Importante também ressaltar que as 

transformações nos padrões androcêntricos de produção do 

conhecimento nestas áreas tendem a ser mais questionados a medida 

que se amplia a presença feminina nestes espaços. 

 

RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O quadro atual da ocupação das vagas nos cursos de 2º ciclo da UFSB, 

fortemente ainda marcado por uma baixa ocupação (ausência de 

concorrência) na maioria dos cursos, não permite apontar a existência 

de dificuldades ou menor atratividade de mulheres na ocupação das 

vagas nos cursos profissionalizantes da UFSB, nem mesmo naqueles onde 

dados nacionais apontam uma baixa presença proporcional de 

mulheres.  

A ausência de uma série histórica significativa da ocupação de vagas 

nos cursos de 2º ciclo (muitos começando a funcionar em 2020) também 

impede a percepção de um quadro de desigualdades no acesso que 

justifique a necessidade da adoção de vagas supranumerárias para 

mulheres em nenhum dos cursos. Se considerarmos explicitamente o 
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estabelecido no dispositivo, apenas um curso teve 100% de homens entre 

os seus estudantes matriculados, mas num quadro totalmente peculiar de 

ingresso de apenas um estudante. 

Contudo, apesar dos dados nacionais, que apontam um crescimento 

proporcional de mulheres mesmo nas ciências exatas, a reprodução de 

estereótipos de gênero em algumas áreas de conhecimento ainda 

persistem, e impactam inclusive na capacidade destas áreas em produzir 

conhecimentos científicos que reconheçam direitos e saberes próprios 

das mulheres.  

Assim, é necessário atentar para a importância de produzir maiores 

estímulos simbólicos que potencializem o interesse e a presença de 

candidatas mulheres nos cursos de 2º ciclo. E naquelas áreas em que os 

estudos do campo de gênero e ciência apontam maior reforço de 

estereótipos e práticas androcêntricas, é necessário que o corpo 

docente, por meio dos colegiados de curso, promovam estratégias de 

divulgação direcionadas às mulheres.  

O fomento ao debate sobre o androcentrismo na ciência, e seus 

impactos nas respectivas áreas de conhecimento também devem ser 

coordenados pelos grupos de pesquisa e colegiados de curso, de modo 

a impactar em modelos de pesquisa e estruturas curriculares, mais 

anacumênicas para as mulheres. 

No interesse de contribuir, portanto, com o alcance dos objetivos de 

inclusão e promoção da diversidade que mobilizam o nosso programa 

de Ações Afirmativas, a PROAF recomenda as seguintes ações: 

- Acompanhamento sistemático dos dados de ingresso, permanência e 

evasão por gênero, nos próximos anos, com avaliação a cada cinco 

anos de funcionamento dos cursos; 

- Produção de materiais de divulgação do respectivo curso/área voltado 

para estudantes mulheres, destacando referências femininas da 

produção científica naquele campo do conhecimento; 

- Realização de ações de divulgação do curso/área com foco em 

estudantes mulheres em escolas do ensino médio, dentro do calendário 

da Caravana das Ações Afirmativas, realizadas anualmente quando os 

processos seletivos são publicados; 

- Recomendar ao corpo docente a avaliação de respectivos 

componentes curriculares sobre sua cátedra para a possível inserção 

publicações (livros e artigos publicados por mulheres) e de outras 
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bibliografias que discutam a questão do fenômeno do androcentrismo 

na produção de conhecimento naquela área.  
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