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RESUMO

Tanto as mulheres quanto homens negros estão na universidade em enorme disparidade aos homens brancos no que se refere às profissões. O objetivo é conhecer as

experiências e os efeitos da política de cotas para entrada e permanência de negra (o)s na Universidade Federal de Viçosa, buscando analisar como são constituídas as relações

étnico-raciais e de gênero nos contextos sociais em que viveram e vivem, como se portam frente às práticas cotidianas de discriminação e como esse acesso a universidade,

pode interferir no processo de formação docente e de sua representação racial e de gênero. A inclusão no ensino superior público brasileiro de estudantes negras e negros ou

pobres é importante não somente para diminuir a enorme desigualdade quando se compara a inserção desses alunos com a dos brancos ou ricos, mas também demonstra como

essa inclusão possibilita o convívio entre estudantes de classes sociais diferentes; contribui para a análise e a recriminação de preconceitos raciais e de classe.Na Universidade

Federal de Viçosa (UFV), desde 2012, foram destinados 20% das vagas dos campi Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba, para estudantes que cursaram integralmente o ensino

médio em escolas públicas. Essa decisão foi tomada em cumprimento à Lei nº 12.711, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, dia 29 de agosto. Como a UFV reserva, desde

2011, 80% de suas vagas para candidatos SISU, do Ministério da Educação (MEC), os 20% restantes foram reservados para os candidatos que participam do PASES.  A

presença de mulheres negras na universidade têm se mostrado uma grande conquista no que se refere a modificações sociais e de gênero. A pesquisa qualitativa com mulheres

negras na graduação pode produzir conhecimentos importantes sobre trajetória dessas estudantes até ingressarem na Universidade. 
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