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RESUMO

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

atuais, pela escravidão, mesmo que esta marca histórica já tenha sido superada há quase 128 anos, as marcas são intensas até os dias atuais, vale ressaltar que o que vemos

nos debates e manifestações diárias em veículos de comunicação, a maior parte da população, se demonstram, por via de suas posições, muito desconhecedora da historia de

discriminação existente no Brasil, e também pouco integrada ao real propósito da política de cotas raciais.

Objetivos:Avaliar o entendimento de todos os segmentos da Uemg Campanha sobre as cotas raciais;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.

Foi realizado um levantamento histórico sobre as ações afirmativas, relações raciais, política de cota nas Universidades.Após a absorção, percepção e construção de um

pertinente embasamento teórico sobre a estrutura das cotas, historia dos negros e a atualidade vivenciada no Brasil, foi elaborada a estrutura da pesquisa e aplicada na Uemg

Campanha. Para estruturar a pesquisa atentou-se ao objetivo central do estudo: captar a percepção sobre as cotas e sua área de abrangência, avaliar o entendimento de todos

segmentos da Uemg,(docentes, discentes e o administrativo da Unidade),  sobre as cotas raciais, identificar se há, ou não, uma relação entre a interpretação dos segmentos no

que diz respeito as cotas e o preconceito de cor de pele. Após o levantamento obtidos nas entrevistas  foi realizada uma análise trazendo a opinião dos indivíduos.

Metodologia levant.bibliográfico(artigos científicos, dissertações, teses, monografias, tccs).Amostra composta por 139 respondentes do questionário aplicado. Entrevista

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