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RESUMO

As cotas raciais se caracterizam como a primeira política pública efetiva a ser realizada no Brasil, visando criar mecanismos de compensação aos impactos deixados, até os dias

atuais, pela escravidão. Pretende-se identificar qual a percepção das cotas raciais para a UEMG,Unidade Campanha. A finalidade central dessa pesquisa é poder colaborar,

minimamente, para um melhor entendimento dos integrantes da Unid.Campanha, à respeito da política em questão. O estudo será realizado a partir de um levantamento

bibliográfico  que repercutem o tema. Pretende-se realizar um levantamento histórico sobre as ações afirmativas, relações raciais, política de cota nas Universidades. Pretende-se

estabelecer importantes diálogos entre os membros do grupo de pesquisa sobre os dados absorvidos nas leituras, a equipe de pesquisa foi composta pela orientadora, os

bolsistas e um aluno da graduação da UEMG, após este levantamento caminhamos para a elaboração e aplicação de um questionário a fim de captar a percepção dos indivíduos

sobre o tema.

Metodologia: aplicação de questionários nos professores, alunos e técnicos administrativos da Unidade; levantamento dos dados; a partir dos resultados alcançados, aplicar

entrevista semi-estruturada em 3 professores, 6 alunos e 2 técnicos. 

Resultados parciais: estudo bibliográfico a partir de leitura de livros e artigos foi realizado com alunos do bic junior onde puderam compreender sobre cotas raciais, ações

afirmativas, como se deu a politica de cotas. Confecção dos questionários; aplicação e tabulação dos dados; aplicação a entrevista semi-estruturada.

Objetivos: i)avaliar o entendimento de todos os segmentos da Unidade Campanha sobre as cotas raciais; ii)identificar se há resistências na aplicação da política na instituição;

•	Identificar se há relação entre a interpretação dos segmentos no que diz respeito às cotas e ao preconceito de cor de pele.

Projeto 1


