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RESUMO 

 

 
A organização das universidades brasileiras baseou-se na tradição continental 
europeia. Ela foi fundamentalmente direcionada para a preparação profissional de 
uma pequena elite, seus princípios básicos foram sustentados pela pesquisa 
científica. Muitas foram as tentativas de estabelecimento do ensino superior no Brasil 
durante seu período colonial e monárquico que culminaram com a criação da 
primeira instituição universitária do país, a Universidade do Rio de Janeiro em 1920. 
O modelo adotado foi o da justaposição de diferentes escolas de ensino superior, 
que apesar da suposta "integração" mantinham suas atividades isoladas. O que não 
foi diferente em Sergipe quando da criação da Universidade Federal de Sergipe que 
se deu através da junção de seis faculdades. Fundada em 1968, a Universidade 
Federal de Sergipe passou por diversas transformações visando sempre 
proporcionar a ampliação de oportunidades de acesso ao conhecimento. Novos 
campi foram criados no interior do estado através do processo de expansão 
incentivado pelo Governo Federal, democratizando o ensino superior. Mais 
recentemente foi instituído o Programa de Ações Afirmativas que visava possibilitar 
disputas mais equilibradas para o acesso à universidade pública e posteriormente 
consolidado através da vigência da lei de cotas. Diante dessa nova realidade, 
dúvidas passaram a existir acerca do desempenho acadêmico dos cursos por conta 
dos alunos ingressantes pelo sistema de cotas. Utilizando os dados dos alunos dos 
campi São Cristóvão e da Saúde pretendeu-se, neste trabalho, investigar a  
existência de fundamentos que ratificassem tais questionamentos, para tanto, 
utilizou-se da análise de agrupamentos e a aplicação do Teste de Wilcoxon-Mann-
Whitney objetivando a comparação do desempenho dos alunos cotistas e não 
cotistas. Os resultados da análise de agrupamentos apresentaram semelhanças 
entre os grupos formados por alunos cotistas e não cotistas e o resultado do teste de 
Wilcoxon-Mann-Whitney mostrou que para 64,1% dos cursos analisados houve 
evidências para afirmar que as médias dos alunos cotistas e não cotistas foram 
semelhantes.  
 
Palavras chaves: Análise de Agrupamentos, teste de médias, desempenho 
acadêmico. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The organization of Brazilian universities was based on continental European 
tradition. It was mainly directed to the professional training of a small elite, its basic 
principles have been supported by scientific research. Many were the higher 
education establishment attempts in Brazil during its colonial and monarchical period 
that led to the creation of the first university in the country, the University of Rio de 
Janeiro in 1920. The model was the juxtaposition of different schools higher, that 
despite the supposed "integration" held their isolated activities. What was not 
different in Sergipe when the creation of the Federal University of Sergipe that 
occurred across the junction six colleges. Founded in 1968, the Federal University of 
Sergipe has gone through several transformations aiming to provide expansion 
opportunities for access to knowledge. New campuses were created in the state 
through the expansion process encouraged by the federal government, 
democratizing higher education. the Affirmative Action Program aimed at enabling 
more balanced dispute for access to public university and subsequently consolidated 
through the duration of the quota law was most recently set. Faced with this new 
reality, doubts came into existence about the academic performance of courses on 
behalf of students entering the quota system. Using student data campuses Saint 
Kitts and Health intended, in this study, to investigate the existence of grounds to 
ratify such questions, therefore, we used cluster analysis and the application of the 
Wilcoxon-Mann-Whitney test aiming to compare the performance of shareholders 
and not quota students. The results of cluster analysis showed similarities between 
the groups formed by quota students and not shareholders and the result of the 
Wilcoxon-Mann-Whitney test showed that for 64.1% of the analyzed courses was no 
evidence to say that the means of quota students and not unitholders were similar. 
 
Keywords: Cluster Analysis, average test academic performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A organização das universidades brasileiras teve os seus pilares fincados na 

tradição continental europeia. Ela foi, pretensiosamente, orientada para a 

preparação profissional de uma pequena elite, cujos princípios básicos eram 

fundamentados na pesquisa científica, foi uma ideia de difícil aceitação neste país. 

Teve o seu percurso marcado por divergências de pensamentos, transformações de 

ordens econômicas e sociais em permanente crise que escreveu a história da 

universidade brasileira com uma singular resistência para ser efetivada (BRETAS e 

OLIVEIRA, 2014). 

Foram várias as tentativas de estabelecimento do ensino superior no Brasil 

durante o período colonial e monárquico que culminaram com a criação da primeira 

instituição universitária do país, a Universidade do Rio de Janeiro em 1920. Em 

seguida, criaram-se a Universidade de Minas Gerais e a Universidade de Porto 

Alegre, nos anos de 1927 e 1928, respectivamente. Ressalta-se que o modelo 

adotado foi o da justaposição de diferentes escolas de ensino superior, que apesar 

da suposta "integração" mantinham suas atividades isoladas. O que não foi diferente 

em Sergipe quando da criação da Universidade Federal de Sergipe (BRETAS e 

OLIVEIRA, 2014). 

Segundo Nunes (2008), na segunda década do século XX, buscou-se criar 

uma estrutura de ensino superior que não obteve o êxito esperado, pois o Estado de 

Sergipe teve que aguardar por aproximadamente trinta anos para ver surgirem as 

primeiras instituições de ensino superior locais. Apenas ao final da década de 1940, 

por iniciativa do governador José Rollemberg Leite, é que surgem os primeiros 

estabelecimentos de nível superior: a Faculdade de Ciências Econômicas (1948), a 

Faculdade de Química (1950), a Faculdade de Direito (1950), acompanhadas da 

criação da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe - FCFSE (1950) e de sua 

mantenedora, Sociedade Sergipana de Cultura; a Escola de Serviço Social (1954) e, 

finalmente, a Faculdade de Ciências Médicas (1961), que congregando-se às outras, 

formariam o núcleo gerador da UFS.  

Os então diretores das Faculdades de Ciências Econômicas, Química, Direito, 

Filosofia, Serviço Social e Medicina vislumbraram a necessidade de reunirem os 

cursos numa única instituição. Liderados pelo então bispo Luciano José Cabral 

Duarte, diretor da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, encamparam uma luta 
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junto às lideranças políticas da época para viabilizar tal desejo. Assim, a lei nº 1.194, 

de 11 de junho de 1963, promulgada pelo Governador João de Seixas Dória, 

autorizou a transferência das instituições de ensino superior estabelecidas em 

Sergipe para a Universidade Federal de Sergipe, dando início ao processo de 

criação da universidade que foi concretizado através do Decreto-Lei nº 269 de 28 de 

fevereiro de 1967 e tendo sua efetivação em 15 de maio de 1968, data oficial da sua 

criação. Estabeleceu-se, então, a Fundação Universidade Federal de Sergipe 

integrada ao sistema federal de ensino superior, incorporando todos os cursos 

superiores existentes no estado (BRETAS, 2014). 

Havia duas possibilidades de regime para a instituição: a autárquica, 

defendida por Antônio Garcia Filho, então diretor da Faculdade de Medicina, e a 

Fundação Federal, defendida por Dom Luciano José Cabral Duarte, então 

presidente do Conselho Federal de Educação (CFE). A personalidade jurídica 

fundacional foi a que prevaleceu, graças a intervenção do governo federal que 

chegou a anunciar que só constituiria a universidade se fosse no referido regime 

jurídico, assim permanecendo até os dias atuais (UFS, 2011b). 

Apesar da fundação da universidade, os cursos permaneceram em 

funcionamento nos mesmos prédios das então faculdades, a única alteração que 

houve foi a criação da reitoria, que funcionava em um local a parte. A política de 

desenvolvimento estabelecida pela instituição e os investimentos do governo no 

setor público, em especial na década de setenta, impulsionaram bastante o aumento 

na quantidade de cursos e também a construção do campus universitário. Em 1978, 

com a criação das novas diretrizes em decorrência da reforma administrativo-

acadêmica, a UFS teve que reformular o currículo dos cursos existentes à época, 

distribuindo-os em quatro unidades de ensino: Centro de Ciências Exatas e 

Tecnologia (CCET), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e Centro de Educação e Ciências Humanas 

(CECH) (LIMA e SANTOS, 2011). 

A década de 1980 marcou o início da transferência gradativa da universidade 

para suas novas instalações no campus universitário em São Cristóvão (Grande 

Aracaju), o que possibilitou a reunião de quase todos os cursos então ofertados num 

mesmo espaço. Em 1987, em observância à Resolução 01/87 do Conselho 

Universitário (CONSU), o campus passou a ser denominado “Cidade Universitária 

Prof. José Aloísio de Campus” (UFS, 2011b). 
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Seguindo diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE) que vigorou entre 

2001 e 2010 a Universidade Federal de Sergipe passou a ampliar significativamente 

o número de vagas ofertadas no vestibular. Nesse ínterim, em 2004 a UFS elaborou 

um amplo programa de expansão com as vertentes da inclusão e da interiorização 

através do qual foram criados os campi de Itabaiana, Laranjeiras e Lagarto. Nessa 

perspectiva, também foi criado o Centro de Educação Superior a Distância (CESAD), 

que apresenta uma atuação fortemente centrada na formação de professores. 

A ampliação das oportunidades para candidatos e futuros alunos não se deu, 

entretanto, apenas pela ampliação de vagas. Vários cursos novos foram criados, e 

quatro novas cidades do interior, Itabaiana, Laranjeiras, Lagarto e Nossa Senhora da 

Glória, também foram contempladas no processo de expansão, cada qual com um 

campus. Além dessas realizações, houve a implantação de um regime especial para 

admissão de pessoas menos favorecidas, o sistema de cotas. 

O sistema de cotas nas universidades é uma política pública do governo 

federal que surgiu para superar as desigualdades socioeconômicas do país cujo 

objetivo é alcançar uma maior equidade social. A partir dele foram desenvolvidas 

propostas para amenizar as desigualdades que colocam os brasileiros em condições 

culturais e socioeconômicas extremas.  

A adoção desse regime respeitou o que preconiza o Estatuto da Igualdade 

Racial e a Lei de Cotas, e pretendeu privilegiar determinados grupos sociais (não 

somente os negros) prejudicados no decorrer da história. A adoção dessa medida 

visou superar as desigualdades sociais e econômicas tão díspares no Brasil. Esse 

sistema foi adotado pela Universidade Federal se Sergipe, até então, única 

instituição pública de ensino superior desse estado. 

Nessa acepção, o vestibular da UFS passou por algumas importantes 

alterações nos últimos anos. Em 2008, foi instituído o Programa de Ações 

Afirmativas (PAAF) – conhecido como política de cotas. Consequentemente, desde o 

Vestibular 2010, a UFS reserva anualmente vagas para estudantes oriundos de 

escolas públicas e, dentro destas, para discentes pertencentes a determinados 

grupos étnicos. Sua política de cotas também garante a reserva especial de 1 (uma) 

vaga, em cada curso ofertado, para estudantes portadores de deficiência (UFS, 

2011a). Em 2012 aconteceu a consolidação do PAAF, quando o Governo Federal 

instituiu a chamada lei de cotas, ratificando o desafio de ampliar as oportunidades 
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para estudantes oriundos de escolas públicas, e dentro destas, para grupos étnicos 

no ensino superior. 

Um ponto muito abordado entre os debatedores refere-se ao nível acadêmico 

dos alunos que ingressam nas universidades por meio das cotas, ou seja, especula-

se que o nível acadêmico das universidades públicas pode ter sido diminuído com o 

ingresso de muitos alunos cotistas já que a pontuação dos alunos cotistas 

apresentou-se abaixo dos valores atingidos pelos não cotistas. 

Neste trabalho, pretendeu-se investigar se tal afirmativa é procedente, para 

isso, aplicou-se a técnica multivariada da análise de agrupamentos associada a 

realização de um teste não paramétrico, objetivando a comparação dos grupos 

formados por alunos cotistas e não cotistas dentro dos centros acadêmicos dos 

campi São Cristóvão e do Saúde, tendo-se a MGP (Média Geral Ponderada) como 

principal variável estudada. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

Comparar o desempenho dos alunos cotistas e não cotistas considerando 

a média geral por centro, curso e geral. 

 

1.1.2 Específicos 

 

 Identificar os cursos dentro dos centros que são mais semelhantes; 

 Avaliar se as médias são significativamente diferentes entre alunos 

cotistas e não cotistas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O SISTEMA DE COTAS 

 

Essencialmente polêmicos e controversos pelas suas essências, os 

programas de ações afirmativas travaram, travam e travarão batalhas dentro de uma 

sociedade. Segundo Brandão (2005), alega-se que os referidos programas invertem 

a discriminação, favorecem aos negros em desfavor dos brancos, já que a finalidade 

desses programas é a de promover uma competição igualitária, corrigindo injustiças 

praticadas ao longo da história. 

O sistema de cotas para indivíduos afrodescendentes foi utilizado nas 

universidades brasileiras a partir de 2001, sustentado pela lei estadual nº 3.708 do 

estado do Rio de Janeiro, de 09 de novembro do mesmo ano, através da qual 

passou a ser garantida a reserva de vagas para estudantes negros, pardos ou 

índios. Entretanto, essa medida em nada alterou o panorama em que se 

apresentava a situação do ensino público brasileiro. Inicialmente não é difícil 

entender que o exercício da democracia não se faz através de condutas separatistas 

e que a tentativa de se corrigir os efeitos da escravidão tem causado uma 

discriminação ainda maior. Através das cotas procurou-se facilitar a democratização 

do acesso da população negra ao ensino público superior, considerando que esse 

grupo foi vítima da sociedade e mereceu, em razão disso, ser beneficiário dessas 

medidas compensatórias. 

Sendo o Brasil um dos países mais miscigenados do mundo, dada a grande 

diversidade dos povos que aqui se instauraram, não há como classificar os 

indivíduos por categorias de raça, pois determinar que uma pessoa descenda de 

uma raça genuinamente pura é, no mínimo, querer mascarar a realidade. Até então, 

pressupunha-se que se um negro era analfabeto e tinha uma condição de vida muito 

difícil, decorrentemente, seus filhos não lograriam melhor condição de vida. 

As ações afirmativas surgiram com o intuito de promover a igualdade de 

oportunidades entre os cidadãos, independentemente, da condição social/racial, 

compensando aqueles grupos que, historicamente, foram vítimas de discriminações, 

ou seja, surgem com a finalidade de beneficiar aquela minoria desfavorecida sob 

algum aspecto. 
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O tema sobre sistema de cotas nas universidades públicas desperta inúmeros 

questionamentos, dentre os quais o mais argumentado é sobre a sua 

constitucionalidade. À luz da Constituição Federativa do Brasil, categoricamente 

explícito em seu artigo 5º, a distinção entre indivíduos vai de encontro ao princípio 

da igualdade, que atesta serem todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza. Entretanto, a referida carta magna também se opõe à aplicação de 

medidas iguais a indivíduos diferentes, sob risco de ser contrário à equidade, 

promovendo a discriminação, visto que o ato de tratar igualmente os desiguais é 

considerado uma prática de desigualdade manifesta. 

A princípio, vale ressaltar que essa questão é veementemente abordada por 

aqueles que são a favor do sistema, e para os quais a adoção do sistema de cotas é 

uma medida adequada à situação, pois não seria justo que a competição entre 

indivíduos a uma vaga fosse igual entre pessoas que tiveram oportunidades 

diferentes. É sabido que na sociedade brasileira contemporânea aqueles que têm 

condições financeiramente melhores não arriscam submeterem seus filhos ao ensino 

público, visto ser este cada vez mais precário, isento de estrutura física, corpo 

docente qualificado e recursos. É comum, inclusive, que os pais abdiquem de certos 

privilégios familiares para que seus filhos tenham, ao menos, um ensino basilar de 

qualidade, pois sabem que este representa um investimento a longo prazo e que 

vale a pena contar com isso. 

Considerado uma ação afirmativa, o programa que instituiu o sistema de 

cotas na Universidade Federal de Sergipe passou a valer no ano de 2009 para efeito 

do vestibular 2010.  

 

2.2 PROGRAMA DE AÇÕES AFIRMATIVAS DA UFS 

 

Em 2008 foi aprovado o PAAF - Programa de Ações Afirmativas da UFS que, 

conforme Marcon (2010) diz que o entendimento da comissão elaboradora era que 

tal proposta serviria como uma tentativa de possibilitar disputas mais equilibradas 

para o acesso à universidade pública, possibilitando-se a elevação da autoestima 

dos grupos sociais representados desproporcionalmente na universidade, 

proporcionando uma interrupção de um processo repetitivo que é o da elitização do 

acesso gratuito à informação, à pesquisa e à formação universitária, bem como às 
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carreiras profissionais de maior prestígio. Suas regras entraram em vigor no 

Processo Seletivo Seriado (PSS) de 2010 e vigoraram essencialmente até 2012. 

Desde que foi aprovado, em 2008, e implantado, em 2010, o Programa de 

Ações Afirmativas da UFS passou por algumas modificações para adaptar-se à 

legislação federal. 

De 2010 a 2012 as regras das ações afirmativas foram as aprovadas pelo 

Conselho de Ensino e Pesquisa (CONEPE) da UFS através da Resolução nº 

080/2008 e, segundo Marcon (2010) diz que: 

 

"Este sistema foi delimitado, abarcando os seguintes 
procedimentos diferenciados para o acesso. Reserva de 
50% das vagas totais de todos os cursos de graduação para 
os candidatos que tenham cursado integralmente o ensino 
médio e pelo menos quatro anos do ensino fundamental em 
instituições públicas de ensino em instituições públicas de 
ensino. Na inscrição, os candidatos com tais características 
de formação, que desejam concorrer pelas cotas deverão 
optar por esta reserva e comprovar perante a Comissão 
Coordenadora do Vestibular que realizara tais estudos na 
escola pública. No caso da falta de classificados, as vagas 
retornam à classificação geral. Outra característica da 
proposta é a reserva de 70% destas vagas para estudantes 
da escola pública que se auto-declararem pardos, pretos ou 
indígenas, e que no momento da inscrição para o vestibular 
optarem pela reserva de vagas étnico-raciais. No caso da 
falta de classificados optantes por este critério, as vagas 
também retornam primeiramente para os 50% da escola 
pública, depois para a concorrência geral. Por último, 
também incluímos a reserva de uma vaga por curso para os 
candidatos deficientes, sendo que, não havendo aprovação 
para tal vaga, ela retorna a classificação geral." 

 

Para concorrer à vaga pela política de cotas sociais, o estudante deveria ter 

cursado todo o ensino médio e ao menos 4 (quatro) anos (consecutivos ou não) do 

ensino fundamental na rede pública. A comprovação da conclusão dessa trajetória 

escolar ocorreria no ato da Matrícula Institucional. 

Na prática, o sistema estava dividido em grupos e dependia da opção 

escolhida pelo candidato. No grupo A enquadravam-se todos os candidatos, 

independentemente da procedência escolar ou grupo étnico racial. O grupo B era 

formado pelos candidatos oriundos de escola pública de qualquer grupo étnico 

racial. Já no grupo C estavam os candidatos advindos da escola pública que se 

autodeclarassem pardos, negros ou indígenas. Havia ainda uma vaga para 

candidato portador de deficiência. Os grupos de inscrição não eram mutuamente 
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excludentes. Portanto, um candidato com inscrição no grupo C, se não fosse 

selecionado, continuaria concorrendo no grupo B e, se não fosse selecionado, 

continuaria concorrendo no grupo A. O candidato que optasse pela vaga de 

deficiente, caso não fosse selecionado, continuaria concorrendo de acordo com os 

critérios acima estabelecidos.  

A partir do ano de 2013 o acesso aos cursos de graduação da UFS se deu 

através do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio. Naquele momento o 

Programa de Ações Afirmativas da UFS sofreu adaptações por conta da Lei nº 

12.711, de 29 de agosto de 2012, do Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012 e 

da portaria do MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012. Inicialmente as inscrições 

foram efetuadas nos moldes do ano anterior (2012) e, posteriormente, os candidatos 

tiveram que atualizar suas inscrições que passaram a seguir os novos critérios 

estabelecidos onde 50% (cinquenta por cento) das vagas dos cursos de graduação 

foram destinadas aos candidatos que optaram pela ampla concorrência e as outras 

50% (cinquenta por cento) foram destinadas aos candidatos alcançados pelos 

critérios das cotas sociais. Dentro dessa categoria, no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) dessas vagas foram reservadas aos estudantes com renda familiar bruta igual 

ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita e proporção de vagas 

no mínimo igual a da soma de pretos, pardos e indígenas na população do estado 

de Sergipe, segundo o último Censo Demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, foram reservadas, por curso e turno, aos 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Permaneceu garantida a reserva 

especial de 1 (uma) vaga, em cada curso ofertado, para estudantes portadores de 

deficiência. 

De acordo com a Lei nº 12.711/2012, o número mínimo de vagas reservadas 

é estabelecido conforme exposto na Figura 1: 
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Figura 1 - Diagrama de distribuição de vagas cotista  
Fonte: MEC, 2012 

 

Naquela ocasião, para concorrer à vaga pela política de cotas sociais, o 

estudante deveria ter cursado integralmente o ensino médio em escola da rede 

pública. A comprovação da conclusão dessa trajetória escolar ocorreria no ato da 

Matrícula Institucional.  

Após as atualizações das regras estabelecidas pela legislação nacional, 

realizadas para a seleção de candidatos aos cursos de graduação da UFS, 

estabeleceram-se os novos grupos. O grupo D contemplava todos os candidatos, 

independentemente da procedência escolar ou grupo étnico racial. No grupo E 

encontravam-se os candidatos oriundos de escola pública que não se 

autodeclarassem pardos, negros ou indígenas com renda familiar bruta superior a 

1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita. No grupo F estavam os candidatos 

oriundos de escola pública que se autodeclarassem pardos, negros ou indígenas 

com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita. 

O grupo G era composto dos candidatos oriundos de escola pública que não se 

autodeclarassem pardos, negros ou indígenas com renda familiar bruta inferior a 1,5 

(um vírgula cinco) salário-mínimo per capita. Por fim, o grupo H onde enquadraram-

se os candidatos oriundos de escola pública que se autodeclarassem pardos, negros 

ou indígenas com renda familiar bruta inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo 

per capita. Os grupos de inscrição não eram mutuamente excludentes, ou seja, o 

candidato com inscrição em um dos Grupos E, F, G ou H, se não selecionado 
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nesses grupos, continuaria concorrendo no Grupo D. O candidato que optasse pela 

vaga de deficiente, caso não fosse selecionado, continuaria concorrendo de acordo 

com os critérios acima estabelecidos. 

 

2.3 ANÁLISE MULTIVARIADA 

 

É o conjunto de técnicas estatísticas que possibilita realizar análises múltiplas 

de variáveis simultaneamente, onde o resultado de cada variável leva em conta o 

efeito das demais variáveis. É somente por meio de técnicas multivariadas que 

essas múltiplas relações podem ser adequadamente examinadas para se obter uma 

compreensão mais completa e realista na tomada de decisões (HAIR JR. et al., 

2005).  

A análise multivariada compreende diversas técnicas para análise de dados, 

tais como a análise fatorial, regressão múltipla, análise de agrupamentos, análise de 

correspondência, dentre outras. Neste trabalho, será abordada apenas a análise de 

agrupamentos. 

 

2.4 ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS 

 

Trata-se de uma técnica de análise multivariada que está elencada entre as 

técnicas de interdependência, a análise de agrupamentos também conhecida como 

análise de conglomerados, classificação ou cluster, tem como objetivo dividir os 

elementos da amostra ou população em grupos, de forma que os elementos 

pertencentes a um mesmo grupo sejam similares entre si, com respeito às variáveis 

que neles foram medidas, ou seja, apresentem elevada homogeneidade interna 

(dentro dos agrupamentos), e que sejam diferentes dos elementos em grupos 

diferentes em relação a estas mesmas características, ou seja, apresentem elevada 

heterogeneidade externa (entre os agrupamentos). Assim, se a classificação for bem 

sucedida, os objetos dentro dos agrupamentos estarão próximos quando 

representados graficamente, e diferentes agrupamentos estarão distantes (HAIR JR. 

et al, 2005).  

Segundo Mingoti (2013), um aspecto relevante refere-se ao critério a ser 

utilizado para se decidir até que ponto dois elementos do conjunto de dados podem 

ser declarados como semelhantes ou não. Para responder a essa questão é 
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necessário considerar medidas que descrevam a similaridade entre elementos 

amostrais de acordo com as características que neles foram medidas. Se 

considerarmos que para cada elemento amostral têm-se informações de p-variáveis 

armazenadas em um vetor, a comparação de diferentes elementos amostrais poderá 

ser feita através de medidas matemáticas (métricas), que possibilitem a comparação 

de vetores, são as medidas de proximidades. Assim, podemos calcular as distâncias 

entre vetores, de observações dos elementos amostrais e agrupar aqueles de menor 

distância (MINGOTI, 2013). 

 

2.4.1 Medidas de Proximidade 

 

As diversas metodologias de agrupamentos requerem que a matriz de 

proximidades entre objetos seja inicialmente obtida. A proximidade é o termo que 

indica a similaridade ou dissimilaridade. As medidas de proximidade são 

quantidades comparativas entre as observações, os grupos de observações ou entre 

ambos e são delineadas com base no tipo das variáveis presentes nos objetos em 

análise. De maneira geral, os algoritmos especificam como o procedimento de 

agrupamento deve ser executado e alguns deles possuem características peculiares 

que necessitam de uma verificação mais cautelosa como, por exemplo, a 

inicialização do algoritmo e a determinação de parâmetros. A medida de proximidade 

e o algoritmo são, portanto, os objetos de estudo dos pesquisadores (MATOS, 

2007). 

Suponha-se que se disponha de um conjunto de dados constituído de n 

elementos amostrais, tendo-se medido p-variáveis aleatórias em cada um deles. 

Objetiva-se realizar o agrupamento desses elementos em g grupos. Para cada 

elemento amostral j, tem-se, portanto, o vetor de medidas  j definido por: 

 

                                               (1) 

 

onde  representa o valor observado da variável i medida no elemento j. Para que 

se possa proceder ao agrupamento de elementos, é necessário que se decida a 

priori uma medida de proximidade (similaridade ou dissimilaridade) que será 

utilizada. Existem várias medidas de proximidades diferentes e cada uma delas 
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produz um determinado tipo de agrupamento (MINGOTI, 2013). Nesse sentido, o 

conceito de similaridade é importantíssimo na análise de agrupamentos. A 

similaridade entre objetos é uma medida empírica de correspondência, ou 

semelhança, entre objetos a serem agrupados. Existem diversas maneiras de se 

medir a similaridade, mas três métodos destacam-se nas aplicações de análise de 

agrupamentos: medidas correlacionais, medidas de distância e medidas de 

associação. Cada um desses métodos representa uma perspectiva particular sobre 

similaridade, dependendo de seus objetivos e do tipo de dados. Tanto as medidas 

correlacionais quanto as de distância requerem dados métricos, ao passo que as 

medidas de associação são para dados não-métricos (HAIR JR. et al, 2005). Às 

vezes, faz-se necessária a padronização dos dados devido às unidades de medidas 

das variáveis estarem em escalas diferentes.  

 

2.4.2 Medidas Correlacionais 

 

A medida de similaridade entre objetos que naturalmente é a mais lembrada, 

é o coeficiente de correlação entre um par de objetos mensurados a partir de 

diversas variáveis. De fato, em vez de correlacionar dois conjuntos de variáveis, 

transpõe-se a matriz objetos versus variáveis, de modo que as colunas passam a 

representar os objetos e as linhas representam as variáveis. Assim, o coeficiente de 

correlação entre duas colunas de números é a correlação (ou similaridade) entre os 

perfis dos dois objetos. Alta correlação indica similaridade e baixa correlação implica 

em ausência da mesma. Medidas correlacionais raramente são usadas, tendo em 

vista que o foco de grande parte das aplicações da análise de agrupamentos está 

nas magnitudes dos objetos, e não nos padrões de valores. (POHLMANN, 2007) 

 

2.4.3 Medidas de Distância 

 

Como explicitado acima, mesmo que as medidas correlacionais tenham uma 

invocação intuitiva e sejam utilizadas em diversas outras técnicas multivariadas, elas 

não são a medida de similaridade mais habitualmente empregada em análise de 

agrupamentos. Em vez disso, as medidas de similaridades mais usadas são as de 

distância. Essas medidas de distância representam similaridade como proximidade 

de observações umas com as outras ao longo de variáveis na variável estatística de 
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agrupamento. As medidas de distância são, na verdade, uma medida de 

dissimilaridade, com valores maiores denotando menor similaridade. A distância é 

convertida em uma medida de similaridade pelo uso de uma relação inversa. 

Existem diversas medidas de distância, cada uma com características específicas, 

dentre elas: Distância Euclidiana, Distância Euclidiana Quadrada, Distância de 

Manhattan, Distância de Chebychev, Distância de Mahalanobis e etc (Hair, pág.442). 

A medida mais comumente utilizada é a Distância Euclidiana. 

A distância euclidiana é interpretada como a distância entre dois indivíduos, 

cujas posições são determinadas em relação às suas coordenadas, definidas com 

referência a um grupo de eixos cartesianos, dos quais possuem ângulos retos entre 

si Clifford & Stephenson (1975, apud MEYER, 2002). Considerando um par de 

elementos amostrais i e j, sua fórmula é descrita da seguinte forma:  

 

  

di,j =  [(xia − xja)
2 +(xib − xjb)

2]1/2 , (2) 

  
 

em que a e b são as características, 𝑥𝑖𝑎 e 𝑥𝑖𝑏 representam as características do 

indivíduo i e 𝑥𝑗𝑎 e 𝑥𝑗𝑏 representam as características do indivíduo j. 

 

2.4.4 Medidas de Associação 

 

São utilizadas para comparar objetos cujas características são aferidas 

apenas em termos não-métricos ou qualitativos (nominais ou ordinais). Como 

exemplo, respondentes podem dizer sim ou não a um referido número de questões. 

Uma medida de associação pode avaliar o grau de concordância ou 

correspondência entre um par de respondentes (POHLMANN, 2007). 

 
2.4.5 Padronização dos Dados 

 

Definida a seleção da medida de similaridade deve-se considerar que a 

utilização das medidas de distância é bastante sensível a diferentes escalas ou 

magnitudes entre as variáveis. Geralmente, variáveis com maior dispersão têm 

maior impacto sobre o valor de similaridade final. Variáveis de agrupamento devem 

ser padronizadas sempre que possível, todavia, essa necessidade é minimizada 
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quando todas as variáveis são medidas na mesma escala de resposta (HAIR JR. et 

al, 2005).  

 

2.4.6 Métodos de Agrupamentos 

 

De acordo com Pohlmann (2007) e Hair Jr. et al (2005), assim como as 

medidas de proximidade, existem diversos métodos de agrupamento e a sua 

escolha dependerá do conhecimento de suas propriedades e do objetivo da 

pesquisa. Entretanto, todos devem seguir duas ideias básicas: coesão interna dos 

objetos e isolamento externo entre os grupos. Recomenda-se que, se houver 

possibilidades, o pesquisador utilize mais de uma técnica sobre o mesmo conjunto 

de dados e, realizando uma comparação dos grupos formados, selecione-se a 

solução que represente melhor a situação estudada. Existe um grande número de 

procedimentos de partição e os mais utilizados são classificados como métodos 

hierárquicos e métodos não hierárquicos. 

 

2.4.7 Métodos Hierárquicos 

 

Segundo Pohlmann (2007), envolvem a construção de uma hierarquia 

semelhante a uma árvore. Classificam-se em dois tipos básicos de procedimentos 

hierárquicos de agrupamento: os aglomerativos e os divisivos. Os métodos 

hierárquicos divisivos podem ser considerados como métodos hierárquicos 

aglomerativos ao contrário. 

Pohlmann (2007) e Hair Jr. et al (2005) dizem que nos procedimentos 

aglomerativos, cada objeto ou observação inicial forma um grupo próprio. 

Sequencialmente, dois grupos (ou indivíduos) são combinados para formar um novo 

grupo agregado, reduzindo, assim, o número de grupos em uma unidade a cada 

passo. Em alguns casos, um terceiro indivíduo se junta aos primeiros dois para 

formar um grupo. Em outros, dois grupos de indivíduos formados anteriormente 

podem se juntar para formar um novo grupo. 

Uma característica relevante dos procedimentos hierárquicos é que as 

respostas de uma etapa anterior são permanentemente incluídos dentro dos 

resultados dos estágios posteriores, de maneira análoga a uma árvore. Em virtude 

de os grupos serem formados unicamente pela junção de grupos já existentes, 
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qualquer elemento de um grupo pode seguir o curso de seus outros elementos em 

uma linha contínua até o seu início, na qualidade de uma observação individual. A 

representação desse processo é feita através de um dendrograma ou gráfico em 

forma de árvore, como se observa na figura 2 (POHLMANN, 2007). 

 

 

Figura 2 - Exemplo de um dendrograma 
Fonte:Adaptada pelo autor de POHLMANN (2007). 

 

2.4.8 Métodos Não Hierárquicos 

 

Os métodos não hierárquicos são métodos que têm como objetivo encontrar 

diretamente uma partição de n elementos em k grupos, de modo que a partição 

satisfaça dois requisitos básicos: "coesão" interna (ou "semelhança" interna) e 

isolamento (ou separação) dos grupos formados. Estes métodos não serão 

abordados neste trabalho. 

 

2.4.9 Algoritmos de Agrupamento 

 

Segundo Hair Jr. et al (2005), existem vários algoritmos aglomerativos, dentre 

os mais populares e disponíveis na grande maioria dos pacotes estatísticos estão: 

Método de Ligação Simples (Single Linkage), Método de Ligação Completa 

(Complete Linkage), Método da Média das Distâncias (Average Linkage), Método do 

Centroide (Centroid Method) e Método de Ward (Ward's Method). 
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 Método da Ligação Simples 

 

Também conhecido como método do vizinho mais próximo, define a 

semelhança entre agrupamentos como a menor distância de qualquer objeto de um 

agrupamento a qualquer objeto no outro (Hair Jr. et al, 2005). A distância d entre 

dois objetos k e um grupo formado pelos objetos i e j é dada por: 

 

d(ij)k = min (dik; djk)                                                                        (3) 

 

 Método de Ligação Completa 

 

Também conhecido como método do vizinho mais distante ou método do 

diâmetro. É comparável ao da ligação simples, exceto que a similaridade do grupo 

se baseia em distância máxima entre observações em cada grupo. Similaridade 

entre grupos é a menor esfera que pode incluir todas as observações em ambos os 

grupos. Esse método é chamado de ligação completa porque todos os objetos em 

um grupo são conectados uns com os outros a alguma distância máxima. Assim, a 

similaridade interna se iguala ao diâmetro do grupo. Muitos pesquisadores a 

consideram como a técnica mais apropriada para inúmeras aplicações (Hair Jr. et al, 

2005). A distância d entre dois objetos k e um grupo formado pelos objetos i e j é 

dada por: 

 

d(ij)k = máx (dik; djk)                                                                       (4) 

 

 Método da Média das Distâncias 

 

Diferencia-se dos métodos de ligação simples e completa pelo fato de que a 

similaridade de quaisquer dois grupos é a similaridade média de todos os indivíduos 

em um grupo com todos os indivíduos em outro. A similaridade é baseada em todos 

os elementos dos agregados, e não em um único par de membros extremos, e é 

desse modo menos afetada por observações atípicas (Hair Jr. et al, 2005). A 

distância é dada por: 
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                                                           (5) 

 

onde C1 e C2 são grupos aos quais pertencem os elementos ni e nj, e estes são os 

números de elementos nos grupamentos i e j. 

 

 Método do Centroide 

 

Neste método, a similaridade entre dois grupos é a distância entre seus 

centros. Centroides são os valores médios das observações sobre as variáveis na 

variável estatística de grupo (Hair Jr. et al, 2005). 

 

 Método de Ward  

 

Difere das técnicas anteriores no aspecto de que a similaridade entre dois 

grupos não é uma única medida de similaridade, nele as somas de quadrados (as 

distâncias quadráticas) entre e dentro de grupos, em relação as p variáveis, são 

empregadas como critério de agrupamento. A intenção do método é aglomerar os 

pares de grupos mais similares que minimizam o incremento na soma de quadrados 

dentro dos grupos, ou seja, a soma de quadrados dos erros (Hair Jr. et al, 2005). A 

distância é dada por: 
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 ',                                                 (6) 

 

onde ni e nj são os números de elementos nos grupamentos i e j. 

Os métodos de ligação simples, completa e da média podem ser utilizados 

tanto para variáveis quantitativas, quanto qualitativas, diferentemente dos métodos 

do centroide e de Ward que são propícios apenas para variáveis quantitativas, já 

que têm como base a comparação de vetores de médias. O método de Ward tende 

a produzir grupos com aproximadamente o mesmo número de elementos e tem 

como base principal os princípios de análise de variância (MINGOTI, 2013) 
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2.4.10 Validação do Agrupamento 

 

Validar um agrupamento significa comprovar que os grupos realmente diferem 

uns dos outros. Pode-se utilizar diversos testes estatísticos, desde os univariados 

até os testes multivariados. 

Para os agrupamentos hierárquicos utiliza-se uma medida bastante comum, 

que é a correlação cofenética. O coeficiente de correlação cofenética mede o grau 

de preservação das distâncias emparelhadas pelo dendrograma resultante do 

agrupamento em relação às distâncias originais. De acordo com Bussab et al. 

(1990), um coeficiente de correlação cofenética pode ser considerado como um bom 

ajuste quando apresentar valor a partir de 0,8. Espera-se a obtenção da correlação 

entre as distâncias observadas entre os objetos e as distâncias recuperadas da 

análise de agrupamento. A recuperação das distâncias entre os pares de objetos é 

feita a partir do dendrograma. Os n(n - 1)/2 pares de distâncias, originais e 

recuperadas, são correlacionados para a obtenção de correlação cofenética. A 

matriz de distâncias recuperadas é denominada de matriz cofenética (FERREIRA, 

2011). 

 

2.5 TESTE DE HIPÓTESES 

 
2.5.1 Hipótese Estatística 

 
Segundo Martins (2011), trata-se de uma suposição quanto ao valor de um 

parâmetro populacional, ou quanto à natureza da distribuição de probabilidade de 

uma variável populacional.  

A decisão sobre a hipótese pode levar a não aceitação, reavaliação ou 

aceitação da teoria que a motivou, para se concluir que uma estabelecida hipótese 

deverá ser acatada ou descartada, sustentado em um característico conjunto de 

dados, é conveniente que se disponha de um processo objetivo que possibilite 

auxiliar na decisão a ser tomada sobre a aceitação ou refutação da referida 

hipótese. A objetividade deste processo deve estar apoiada na informação fornecida 

pelos dados e no risco que possa existir, caso a decisão adotada não seja a correta 

(SIEGEL e CASTELLAN JR., 2006). 
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São dois os tipos de hipóteses: a hipótese nula (H0) e a hipótese alternativa 

(H1). A hipótese nula é a hipótese a ser testada, expressa uma igualdade. A hipótese 

alternativa é dada por uma desigualdade. 

Quando se realizam testes estatísticos para aceitação ou rejeição da hipótese 

nula, existem dois possíveis tipos de erros. Pode-se rejeitar a hipótese nula quando 

ela é verdadeira ou aceitá-la quando ela é falsa. Quando se rejeita H0, sendo H0 

verdadeira, comete-se o erro tipo I. A probabilidade associada ao se cometer o erro 

tipo I é chamada de nível de significância e é representada pela letra α (alfa) do 

alfabeto grego. Os níveis de significância usualmente adotados são 10%, 5% e 1%. 

Do outro lado, o erro ao se aceitar a hipótese nula, quando ela é falsa, é 

denominado erro tipo II. A probabilidade associada ao se cometer o erro tipo II é 

representada por outra letra do alfabeto grego, a letra β (beta). Há duas 

probabilidades associadas aos dois tipos de erros, o nível de confiança (1 - α) e o 

poder do teste (1 - β). O poder do teste é a probabilidade de se rejeitar a hipótese 

nula quando ela é falsa, ou seja, a decisão correta. 

Os prováveis erros e acertos de uma decisão baseados em testes de 

hipóteses estatísticas estão mostrados no quadro tabela 1. 

 

Tabela 1 - Possíveis erros e acertos de uma decisão a partir de um teste de hipótese 

  Realidade 

  H0 verdadeira H0 falsa 

Decisão Aceitar H0  Decisão correta (1 - α) Erro tipo II (β) 

 Rejeitar H0  Erro tipo I (α) Decisão correta (1 - β) 

        Fonte: Martins (2011) 

 

Deseja-se, segundo Martins (2011) a redução ao mínimo das probabilidades 

de ocorrência dos dois tipos de erros. A redução simultânea dos erros poderá ser 

alcançada pelo aumento do tamanho da amostra e, consequentemente, 

aumentando-se os custos. Contudo, como existe uma relação inversa entre essas 

probabilidades, a diminuição de α acarreta no aumento de β, para qualquer tamanho 

N da amostra. 

Denominado na estatística como p-valor, o nível descritivo está associado aos 

testes de hipóteses e é definido como o menor nível de significância que pode ser 

adotado para se refutar H0. Como o nível de significância estabelece a probabilidade 

máxima de se aceitar o erro tipo I, deverá ter seu valor definido previamente pelo 
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pesquisador, em geral, os valores mais usados são 10%, 5% e 1%, enquanto que o 

nível descritivo (p) é calculado de acordo com os dados obtidos. O p-valor tem que 

ser menor que o nível de significância (α) para que o risco de uma conclusão errada 

não seja acima do que se deseja assumir sendo que a comparação entre esses 

valores determinará se o resultado é estatisticamente significante. Para se concluir 

um teste de hipóteses é necessária a estatística de teste (PAES, 1998). 

A estatística de teste é um valor padronizado que é calculado a partir dos 

dados amostrais durante um teste de hipótese. Na estatística não paramétrica, em 

alguns casos, há tabelas específicas para avaliar as hipóteses, como é o caso do 

teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. Usam-se as estatísticas de teste para determinar 

se há evidências de se rejeitar a hipótese nula. A estatística de teste compara seus 

dados com o que é esperado sob a hipótese nula, ela é utilizada para se calcular o 

p-valor. Quando os dados mostram fortes evidências contra as suposições na 

hipótese nula, a magnitude da estatística de teste torna-se grande, e o p-valor do 

teste pode se tornar pequeno o bastante para rejeitar a hipótese nula. 

Região de rejeição ou região crítica é a região formada pelo conjunto de 

valores que levam à rejeição da hipótese nula. Em testes de hipóteses, um valor 

crítico é um ponto na distribuição do teste que é comparado à estatística de teste 

para determinar se a hipótese nula deve ser rejeitada. O tamanho da região de 

rejeição é expresso pelo valor do nível de significância (α). Se por exemplo α=0,05, 

então o tamanho da região de rejeição compreende 5% da área total incluída sob a 

curva. As regiões podem ser unilaterais e bilaterais e vão diferir nas regiões de 

localização, entretanto, será mantido o tamanho total da região de rejeição. 

(SPIEGEL e CASTELLAN JR., 2006), como mostram as figuras 3 e 4 abaixo: 

 

 

Figura 3 -  Área sombreada mostra região de rejeição unilateral quando α = 0,05 
Fonte:Adaptada pelo autor de SPIEGEL e CASTELLAN JR.(2006) 
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Figura 4 -  Área sombreada mostra região de rejeição bilateral quando α = 0,05 
Fonte: Adaptada pelo autor de SPIEGEL e CASTELLAN JR.(2006) 

 

A regra de decisão do teste de hipótese diz que se o valor absoluto da 

estatística de teste for maior que o valor crítico ou p-valor for menor que o nível de 

significância, você pode declarar significância estatística e rejeitar a hipótese nula. 

Caso contrário, quando a aceitamos, diz-se que não existe evidência amostral 

significativa que permita a rejeição da hipótese nula (KATO, 2012). Valores críticos 

correspondem ao nível de significância (α) e por isso seus valores se tornam fixos 

quando você escolhe o nível de significância (α) do teste. 

 

2.6. TESTES ESTATÍSTICOS 

 
Os testes de hipóteses estão classificados em paramétricos e não 

paramétricos. Segundo Siegel e Castellan Jr. (2006) um teste estatístico paramétrico 

define determinadas condições sobre a distribuição das respostas na população da 

qual a amostra da pesquisa foi retirada. Geralmente, estes testes requerem um 

maior rigor e possuem mais pressuposições (distribuição normal, homogeneidade 

dos dados e variáveis intervalares e contínuas) para sua validação. Os testes 

paramétricos podem ser divididos em testes para uma amostra, duas amostras 

independentes, duas amostras emparelhadas (dependentes) e várias amostras. 

Um teste estatístico não paramétrico baseia-se em um modelo que define 

apenas critérios muitos superficiais e não requer nenhum critério acerca da forma 

específica da distribuição da qual a amostra foi retirada. Para definir que tipo de 

teste não paramétrico será utilizado é necessário conhecer a característica da 

amostra, se são amostras independentes ou emparelhadas. 
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2.6.1 Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 
 

Utilizado quando há a necessidade de se testar se dois grupos independentes 

foram retirados da mesma população. Trata-se de, segundo Siegel e Castellan Jr. 

(2006), um dos testes não paramétricos mais poderosos, apresenta-se como 

alternativa ao teste t paramétrico quando é preciso evitar suas suposições. Testa se 

dois grupos independentes tem uma mesma distribuição contínua. Requer que as 

variáveis analisadas estejam mensuradas ao menos em escala ordinal. O teste pode 

ser bilateral, onde uma predição de diferenças não determina a direção das 

diferenças, ou unilateral, neste caso, a predição das diferenças determinará a 

direção das diferenças. Onde  representa o grupo do menor número de casos,  

será o grupo do maior número de casos e  a probabilidade. As hipóteses do teste 

podem ser descritas como: 
 

  

 

   (7) 

  

 

   (8) 

     (9) 

 

A hipótese nula diz que a média dos postos de cada grupo será quase a 

mesma, quando a soma do posto de um dos grupos for muito maior ou muito menor, 

isto implica que as amostras não foram retiradas da mesma população. A estatística 

do teste fundamenta-se na atribuição de postos em ordem crescente relativos aos 

escores conjuntamente para ambos os grupos, o primeiro posto será atribuído ao 

escore algebricamente menor. Quando ocorrem observações empatadas, atribui-se 

a cada uma delas a média dos postos que teria se não houvesse empate, calcula-se 

o valor  para o grupo  com  casos, determina-se a probabilidade associada 

com a ocorrência sob H0 de qualquer  tão extremo quando o valor observado. 

Destaca-se que ao contrário da maioria dos testes de hipóteses, no teste de 

Wilcoxon-Mann-Whitney, rejeita-se H0 quando o valor observado de  for menor ou 

igual ao valor tabelado (SIEGEL & CASTELLAN JR., 2006).  
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,                                                       
 

(10) 

 

onde Wx é a soma dos postos do grupo X, Wy é a soma dos postos do grupo Y, m é 

o número de casos do grupo X, n é o número de casos do grupo Y e N é a soma de 

m e n. 

De acordo com Siegel e Castellan Jr. (2006), o tamanho da amostra e a 

possibilidade de correção dos empates influenciará na determinação da significância 

do teste. Os valores tabelados são probabilidades unilaterais, para um teste bilateral 

os valores tabelados são dobrados. Define-se que pequenas amostras são 

quando , e grandes amostras quando 

. Para pequenas amostras é usada uma 

tabela específica para designar a probabilidade exata procurada sob  associada 

com os dados e para grandes amostras a distribuição amostral de  aproxima-se 

da distribuição normal. Adiciona-se valor +0,5 quando se quer encontrar 

probabilidades localizadas na cauda esquerda da distribuição e deve ser adicionado 

-0,5 quando se desejar encontrar probabilidades na cauda direita da distribuição. 

Usa-se: 

 

,                        (11) 

 

onde z é a estatística do teste com aproximação da distribuição normal, Wx é a soma 

dos postos do grupo X, m é o número de casos do grupo X, n é o número de casos 

do grupo Y, N é a soma de m e n,  é a média e  é o desvio-padrão.  

No caso de grandes amostras, a correção de empates deverá ser utilizada 

toda vez que o número de empates é grande ou se a probabilidade encontrada é 

muito próxima do nível de significância  escolhido: 

 

, 
 (12) 

 

onde g é o número de agrupamentos de postos empatados diferentes, tj é o número 

de postos empatados no j-ésimo agrupamento e N é a soma de m e n. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para a concepção deste trabalho realizaram-se pesquisas de caráter 

exploratório, pesquisas bibliográficas, bem como, consultas à internet. Gil (2002) 

fundamenta que a pesquisa bibliográfica tem o cunho de estudos exploratórios ou 

descritivos, ele considera que a pesquisa bibliográfica promove um grande alcance 

das informações, permitindo a reunião de dados dispersos em várias publicações, 

contribuindo na melhor definição conceitual do objeto em estudo. 

O presente estudo buscou verificar a existência de diferença na composição 

dos grupos formados por alunos cotistas e não cotistas, com as informações 

referentes ao lapso temporal de 2010 a 2014, dos cinco centros acadêmicos da 

UFS, na modalidade presencial dos cursos sediados no Campus da Saúde e 

Campus São Cristóvão. Para concretização do estudo, utilizou-se o banco de dados 

com informações dos alunos matriculados na UFS disponibilizado pela COPAC cuja 

data de referência foi 16 de fevereiro de 2016. O referido banco de dados, em 

planilha com extensão do software Excel da Microsoft, armazena informações dos 

alunos vinculados à UFS na modalidade presencial e do ensino a distância. 

Inicialmente, realizou-se uma análise detalhada das informações contidas no 

banco de dados. Em seguida, procedeu-se a seleção das variáveis que foram 

utilizadas no estudo, optou-se por variáveis que pudessem expressar características 

ligadas ao rendimento dos discentes e que permitissem uma classificação, para 

tanto, selecionou-se as seguintes variáveis: 

 Carga horária total solicitada: corresponde a quantidade de horas-aula solicitadas 

pelo discente durante a realização do curso, independentemente da aprovação; 

 Carga horária total integralizada: corresponde a quantidade de horas-aula que 

efetivamente foram integralizadas no decorrer do curso, depende da aprovação; 

 Centro: refere-se ao centro acadêmico ao qual o curso está vinculado. Hoje são 

cinco os centros acadêmicos, CCAA, CCBS, CCET, CCSA e CECH; 

 Média Geral Ponderada (MGP): é calculada multiplicando-se a média de cada 

disciplina cursada na UFS com aprovação pelo respectivo número de créditos e 

dividindo-se a soma destes produtos pela soma dos créditos; 

 Índice de Regularidade (IREG): corresponde ao quociente entre a média dos créditos 

cursados pelo aluno a partir do seu ingresso na UFS no curso atual (CMA) e a média 

dos créditos que devem ser cursados para integralizar o currículo do curso no tempo 

padrão (CMC). [...] O CMA é calculado pelo quociente entre a soma dos créditos 
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cursados pelo aluno (CA) e o número de semestres letivos frequentados a partir do 

seu ingresso no curso. O CMC é expresso pelo quociente entre o total de créditos do 

curso e o número de períodos letivos do currículo no tempo padrão. No cálculo do 

CA serão levados em conta apenas os componentes curriculares que estão sendo 

efetivamente utilizados para a integralização do curso, não sendo considerados os 

componentes extracurriculares que figuram no histórico como créditos cursados 

(UFS, 2011). 

 Status: situação que representa o vínculo do discente com a UFS, as opções são 

ativo, concluído, formando e graduando; 

 Período atual: corresponde ao número de períodos cursados pelo discente desde o 

ingresso até o período atual; 

 Carga horária total: trata-se da carga horária necessária que o discente deverá 

cumprir para obter a colação de grau no curso escolhido; 

 Crédito máximo por semestre: corresponde ao número máximo de créditos que o 

discente poderá se matricular durante o semestre letivo; 

 Cotista: refere-se à condição do discente no que diz respeito à forma de ingresso aos 

cursos da UFS. 

Definidas as variáveis, iniciou-se o tratamento dos dados utilizados na 

análise. Utilizando-se das opções de filtragem de informações, como por exemplo a 

seleção dos cursos que funcionam nos campi de São Cristóvão e da Saúde, a 

limitação do intervalo de tempo aos anos de 2010 a 2014 e etc. Adotou-se o ano de 

2010 como o ponto inicial por corresponder à implantação das regras do PAAF como 

critério de ingresso dos alunos via sistema de cotas e, no caso de 2014, por 

considerar necessário que houvesse a integralização do ciclo, o que não foi possível 

para o ano de 2015, já que o período 2015.2 encontrava-se em andamento.  

Por conta das subcategorias criadas dentro da variável cotista (grupos A, B, 

C, D, E, F, G, H), devido às alterações promovidas pela legislação, como explicitado 

anteriormente, optou-se por considerar apenas duas classes: cotista e não cotista. 

As análises foram realizadas utilizando-se do software R for Windows Versão 

3.2.5, Statistica 7.0 e o Microsoft Excel para tratamento e tabulação dos dados. 

Por não estarem em funcionamento durante todo o período analisado ou por 

falta de informações suficientes para realizar satisfatoriamente as análises foram 

excluídos desta análise os cursos Ciências da Religião, Física Astronomia, Letras-

Libras, Matemática Aplicada e Computacional e Música. 
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A aplicação da técnica de análise de agrupamentos foi efetuada levando-se 

em consideração a variável categórica "cotista" (sim ou não) e a variável categórica 

"centro", os objetos eram os cursos da UFS. Calcularam-se as médias de todas as 

variáveis que foram alocadas em tabelas de acordo com o centro acadêmico. 

Como os dados não tinham as mesmas unidades de medidas, necessitou-se, 

antes de se escolher a medida de distância para a análise dos dados, realizar a 

padronização dos mesmos com média zero e variância um (normal padrão). 

Posteriormente, escolheu-se uma medida apropriada de distância, que determinou o 

quão semelhantes, ou diferentes, eram os objetos que foram agrupados.  

Existem muitos algoritmos para formar os agrupamentos. Em decorrência da 

disponibilidade de vários critérios, recomenda-se optar por aquele que seja 

considerado o mais adequado à análise em estudo. 

A técnica de análise de agrupamento utilizada neste trabalho foi o método de 

agrupamento hierárquico aglomerativo, que tem início com um grupo separado. 

Preliminarmente, os objetos mais similares são agrupados formando um único 

grupo. Ocasionalmente, a operação é repetida, e com a redução da similaridade, 

todos os subgrupos são agrupados, formando um único grupo com todos os objetos. 

Utilizaram-se os métodos de ligação simples, completa e média. Foi utilizada como 

medida de distância, a distância euclidiana.  

Para validarem-se os grupos formados durante os processos aglomerativos, 

optou-se por utilizar o valor do coeficiente de correlação cofenético. Quanto mais 

próximo de 1 estiver o coeficiente, melhor será a representação. 

Foram feitas as implementações dos algoritmos utilizando-se o software R for 

Windows versão 3.2.5.  

Por fim, procederam-se análises dos dendrogramas formados a partir da 

aplicação das técnicas aqui descritas. Os dendrogramas foram construídos no 

software R for Windows versão 3.2.5. 

O número total de alunos matriculados, após filtragem, com matrícula ativa na 

graduação utilizado neste estudo foi de 11.600 (onze mil e seiscentos), dos campi 

São Cristóvão e da Saúde, na modalidade presencial, separados pela condição 

cotista e não cotista em 16 fevereiro de 2016.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As variáveis utilizadas para a formação dos grupos foram: carga horária total 

solicitada, carga horária total integralizada, mgp, ireg, período atual, carga horária 

total, crédito máximo por semestre. 

A distância euclidiana foi utilizada como medida de dissimilaridade (quanto 

maior o valor, menos parecidos são os objetos), sobre a qual empregou-se o método 

de agrupamento hierárquico (os elementos vão sendo agrupados até que todos se 

encontrem em um único grupo) de ligação média, este método trata a distância entre 

dois grupos como a média das distâncias entre todos os pares de elementos que 

podem ser formados com os elementos dos dois grupos que estão sendo 

comparados. Em todos os casos, optou-se por este tipo de ligação já que 

apresentaram as melhores performances para os coeficientes de correlação 

cofenética. 

Os dendrogramas foram formados utilizando a distância euclidiana e o 

método de ligação média, os grupos foram representados pelos cursos de cada 

centro acadêmico da UFS, cada par de dendrograma representa um determinado 

centro acadêmico referente aos grupos de alunos não cotistas e cotistas. Como 

critério para determinar a formação dos agrupamentos empregou-se uma distância 

de similaridade de 3,0, para determinar uma quantidade significativa de grupos, feito 

igualmente a todos os dendrogramas para efeito de comparação. 

O CCAA foi formado por três grupos em ambas situações (não cotistas e 

cotistas), como mostra a Figura 5, e os cursos que se mantiveram no mesmo grupo 

foram: Engenharia Agrícola e Medicina Veterinária, este último ficou isolado nos dois 

momentos. Observando-se os grupos formados pelos cursos dos não cotistas, 

veem-se que apresentam uma característica semelhante, entre eles, os cursos de 

engenharia relacionados à área agrária e às plantas, formaram um grupo enquanto 

os ligados aos animais formaram outros dois grupos. Esta relação não foi observada 

nos grupos formados pelos cursos dos alunos cotistas, apesar dos cursos terem 

permanecidos juntos numa nova configuração. 
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Não cotista       Cotista 

 
 (A)       (B)  

Figura 5 - Dendrogramas construídos para os cursos do CCAA. (A) Alunos não cotistas e (B) Alunos 
cotistas. 

 

No CCBS houve formação de quantidades de grupos diferentes entre não 

cotistas (3 grupos) e cotistas (4 grupos), como mostra a Figura 6. O curso que 

permaneceu no mesmo grupo foi Fisioterapia. Destaca-se que Medicina ficou isolado 

em ambas situações. A maior parte dos cursos da área da saúde permaneceu junta 

nas duas situações, porém com formações de grupos diferentes.  

 

        Não cotista       Cotista 

 
 (A)       (B)  

Figura 6 - Dendrogramas construídos para os cursos do CCBS. (A) Alunos não cotistas e (B) Alunos 
cotistas. 
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O CCET é o centro com o maior número de cursos neste estudo, totalizando 

24 cursos. Manteve-se em ambas situações com três grupos, como mostra a Figura 

7. Os cursos que permaneceram no mesmo grupo foram: Engenharia Eletrônica, 

Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Engenharia de Alimentos, Química 

Industrial, Engenharia de Materiais e Ciência da Computação. Nos grupos formados 

pelos não cotistas, os cursos de engenharia ficaram juntos em um grupo, enquanto, 

no caso dos alunos cotistas, os cursos de engenharia integraram dois grupos. Os 

demais cursos de licenciatura e bacharelado compuseram outros grupos com 

formações diferentes nas duas situações.  

 

        Não cotista       Cotista 

 
 (A)       (B)  

Figura 7 - Dendrogramas construídos para os cursos do CCET. (A) Alunos não cotistas e (B) Alunos 
cotistas. 

 

Os cursos do CCSA divergiram em número de grupos, três grupos foram 

formados para não cotistas e quatro grupos para cotistas, como mostra a Figura 8. O 

curso que permaneceu no mesmo grupo foi Ciências Contábeis. Os cursos de 

Direito Vespertino e Direito Noturno permaneceram juntos em um mesmo grupo em 

ambas condições, o mesmo aconteceu com os cursos Serviço Social, Administração 

Matutino, Administração Noturno e Turismo. Ciências Econômicas Vespertino, 

Ciências Econômicas Noturno e Relações Internacionais antes juntos, formaram um 

novo grupo, bem como, Secretariado Executivo e Biblioteconomia. 
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        Não cotista       Cotista 

 
 (A)       (B)  

Figura 8 - Dendrogramas construídos para os cursos do CCSA. (A) Alunos não cotistas e (B) Alunos 
cotistas. 

 

O CECH foi o centro com o maior número de semelhanças dentro dos grupos 

formados, apesar de divergirem no total de grupos formados, assim como o CCBS e 

CCSA. Formaram-se cinco grupos de não cotistas e oito grupos de cotistas, como 

mostra a Figura 9. Os cursos de Geografia Matutino e Noturno formaram um grupo 

em ambas situações. No segundo grupo figuraram os cursos de Letras-Português 

Inglês Matutino, Letras-Língua Portuguesa Matutino, Teatro, Artes Visuais, História 

Matutino, Comunicação Social - Audiovisual, Letras Inglês, Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda e Filosofia. Formando grupos distintos e isolados os 

cursos de Ciências Sociais e Psicologia. 
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        Não cotista       Cotista 

 
 (A)       (B)  

Figura 9 - Dendrogramas construídos para os cursos do CECH. (A) Alunos não cotistas e (B) Alunos 
cotistas. 

 

Verificada a inexistência de normalidade dos dados relativa à MGP dos 

alunos, como mostra a Figura 10, foi realizado o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 

para verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre as 

médias dos alunos não cotistas e cotistas, desta forma, formulou-se a hipótese nula 

que não havia diferença entre as médias dos postos da MGP dos alunos não 

cotistas e cotistas e a hipótese alternativa que havia diferença entre as médias dos 

postos da MGP dos alunos. Adotou-se o nível de significância igual a 5%. Os 

resultados foram expostos por centro. 

Histogram: MGP

K-S d=,16816, p<,01 ; Lillief ors p<,01
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    Figura 10 - Histograma da MGP dos alunos. 
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No CCAA não se observou um equilíbrio entre os resultados como 

apresentado na Tabela 2, o curso de Medicina Veterinária foi o único que 

apresentou resultado com significância estatística, então podemos afirmar que não 

houve evidências suficientes para aceitar H0, portanto, as médias dos postos da 

MGP dos alunos cotistas e não cotistas foram diferentes para o referido curso. Os 

demais cursos não apresentaram resultados significativos, sendo assim, não houve 

evidências suficientes para se rejeitar a H0, concluiu-se que as médias dos postos da 

MGP dos alunos cotistas e não cotistas foram semelhantes.  

 

Tabela 2 - Resultado do Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para o CCAA 

Significativo p-valor Não Significativo p-valor 

Medicina Veterinária 0.0006997 Engenharia Agrícola 0.5121 

  Engenharia Agronômica 0.5339 

  Engenharia de Pesca 0.7346 

  Engenharia Florestal 0.6247 

  Zootecnia 0.9333 

 

Em termos percentuais, esse resultado representou que 16,7% (dezesseis 

vírgula sete por cento) dos alunos cotistas e não cotistas do CCAA tiveram médias 

diferentes e 83,3% (oitenta e três vírgula três por cento) tiveram médias 

semelhantes, como mostra a Figura 11. 

 

 

 

     Figura 11 - Percentagem por centro acadêmico (CCAA) com médias significativamente 
diferentes ou semelhantes. 

O CCBS foi o centro que apresentou um resultado bastante expressivo 

quanto ao número de cursos com resultados significativos estatisticamente. Os 

cursos mostrados na Tabela 3, Ciências Biológicas Matutino, Educação Física 

Vespertino, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição 

e Odontologia apresentaram resultados com significância estatística, desta forma, 
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pôde-se afirmar que não houve evidências suficientes para aceitar H0, portanto, as 

médias dos postos da MGP dos alunos cotistas e não cotistas foram diferentes. Os 

demais cursos não apresentaram resultados com significância estatística, sendo 

assim, não houve evidências suficientes para se rejeitar a H0, concluiu-se que as 

médias dos postos da MGP alunos cotistas e não cotistas foram semelhantes.  

 
Tabela 3 - Resultado do Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para o CCBS 

Significativo p-valor Não Significativo p-valor 

C. Biológicas (M) 3.305e-05 C. Biológicas (N) 0.4641 

Educação Física (V) 0.00751 C. Biológicas (V) 0.9973 

Enfermagem 3.347e-08 Ecologia 0.7775 

Farmácia 0.0008768 Educação Física (M) 0.1001 

Fisioterapia 0.0002369   

Fonoaudiologia 0.0002101   

Medicina < 2.2e-16   

Nutrição 5.711e-08   

Odontologia 8.749e-13   

 

O resultado da Figura 12 representou que 69,2% (sessenta e nove vírgula 

dois por cento) dos alunos cotistas e não cotistas do CCBS tiveram médias 

diferentes e 30,8% (trinta vírgula oito por cento) tiveram médias semelhantes.  

 

 

 

       Figura 12 - Percentagem por centro acadêmico (CCBS) com médias significativamente 
diferentes ou semelhantes. 

 

O CCET apresentou na Tabela 4 um resultado equilibrado no que se refere a 

quantidade de cursos com resultados significativos estatisticamente. Praticamente 

todas as engenharias, exceto Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica, 

com a inclusão do curso de Química Industrial tiveram resultados com significância 

estatística, desta forma, pôde-se afirmar que não houve evidências suficientes para 
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aceitar H0, portanto, as médias dos postos da MGP dos alunos cotistas e não 

cotistas foram diferentes. Os demais cursos não apresentaram resultados com 

significância estatística, sendo assim, não houve evidências suficientes para se 

rejeitar a H0, concluiu-se que as médias dos postos da MGP dos alunos cotistas e 

não cotistas foram semelhantes.  

 

Tabela 4 - Resultado do Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para o CCET 

Significativo p-valor Não Significativo p-valor 

Eng. Amb. Sanitária 0.0006108 Ciência da Computação 0.08774 

Engenharia Civil 2.161e-10 Ciências Atuariais 0.7541 

Eng.Alimentos 0.002655 Eng. Computação 0.5386 

Eng. Materiais 0.01878 Engenharia Elétrica 0.8998 

Eng. Petróleo 0.00216 Estatística 0.2245 

Eng. Produção 0.0002834 Física Médica 0.3905 

Eng. Eletrônica 0.001277 Física (N) 0.6455 

Eng. Mecânica 4.666e-07 Física (V) 0.6302 

Engenharia Química 4.009e-05 Geologia 0.07387 

Química Industrial  0.003008 Matemática (N) 0.7605 

  Matemática (V) 0.3718 

  Química (N) 0.8993 

  Química (V) 0.1411 

  Sistemas de Informação 0.4409 

 

No caso do CCET, esse resultado representou que 41,7% (quarenta e um 

vírgula sete por cento) dos alunos cotistas e não cotistas tiveram médias diferentes e 

58,3% (cinquenta e oito vírgula três por cento) tiveram médias semelhantes, como 

mostra a Figura 13. 

 

 

 

      Figura 13 - Percentagem por centro acadêmico (CCET) com médias significativamente 
diferentes ou semelhantes. 
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O CCSA também apresentou, conforme Tabela 5, um resultado equilibrado no 

que se refere a quantidade de cursos com resultados significativos estatisticamente. 

Os cursos Administração Matutino, Ciências Econômicas Noturno, Direito Noturno, 

Direito Vespertino e Relações Internacionais tiveram resultados com significância 

estatística, desta forma, pôde-se afirmar que não houve evidências suficientes para 

aceitar H0, portanto, as médias dos postos da MGP alunos cotistas e não cotistas 

foram diferentes. Os demais cursos não apresentaram resultados com significância 

estatística, sendo assim, não houve evidências suficientes para se rejeitar a H0, 

concluiu-se que as médias dos postos da MGP dos alunos cotistas e não cotistas 

foram semelhantes. 

 

Tabela 5 - Resultado do Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para o CCSA 

Significativo p-valor Não Significativo p-valor 

Administração (M) 1.548e-06 Administração (N) 0.2165 

C. Econômicas (N) 0.03051 Biblioteconomia 0.1791 

Direito (N) 5.93e-09 Ciências Contábeis 0.4237 

Direito (V) 1.223e-12 Ciências Econômicas (V) 0.07234 

Rel. Internacionais 2.29e-07 Secretariado Executivo 0.4007 

  Serviço Social 0.4047 

  Turismo 0.251 

 

Para o CCSA esse resultado representou que 41,7% (quarenta e um vírgula 

sete por cento) dos alunos cotistas e não cotistas tiveram médias diferentes e 58,3% 

(cinquenta e oito vírgula três por cento) tiveram médias semelhantes, como mostra a 

Figura 14. 

 

 

 

       Figura 14 - Percentagem por centro acadêmico (CCSA) com médias significativamente 
diferentes ou semelhantes. 
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O CECH apresentou, conforme Tabela 6, o resultado com a maior diferença 

no que se refere a quantidade de cursos com resultados significativos 

estatisticamente. Destaca-se que três cursos Letras-Inglês, Pedagogia Vespertino e 

Psicologia foram os que apresentaram resultados com significância estatística, desta 

forma, pôde-se afirmar que não houve evidências suficientes para aceitar H0, 

portanto, as médias dos postos da MGP dos alunos cotistas e não cotistas destes 

cursos foram diferentes. Os demais cursos não apresentaram resultados com 

significância estatística, sendo assim, não houve evidências suficientes para se 

rejeitar a H0, concluiu-se que as médias dos postos da MGP dos alunos cotistas e 

não cotistas foram semelhantes. 

 

Tabela 6 - Resultado do Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para o CECH 

Significativo p-valor Não Significativo p-valor 

Letras-Inglês 0.02948 Artes Visuais 0.495 

Pedagogia (V) 0.03459 Ciências Sociais 0.7384 

Psicologia 1.337e-05 C. Social - Jornalismo 0.2501 

  C. Social - Audiovisual 0.1312 

  C. S.  Pub e Propaganda 0.09317 

  Design Gráfico 0.5208 

  Filosofia 0.1042 

  Geografia (M) 0.4018 

  Geografia (N) 0.3198 

  História (M) 0.516 

  História (N) 0.6936 

  L.-Português-Francês (M) 0.1047 

  L.-Português-Inglês (M) 0.2979 

  Letras-Espanhol 0.8296 

  L.-Português-Francês (N) 0.2566 

  L.-Português-Espanhol 0.207 

  L.-Língua Portuguesa (M) 0.7876 

  L.-Língua Portuguesa (N) 0.7371 

  Pedagogia (N) 0.3537 

  Teatro 0.6267 

 

O resultado da Figura 15 representou que 13,0% (treze vírgula zero por 

cento) dos alunos cotistas e não cotistas do CECH tiveram médias diferentes e 

87,0% (oitenta e sete vírgula zero por cento) tiveram médias semelhantes. 
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       Figura 15 - Percentagem por centro acadêmico (CECH) com médias significativamente 
diferentes ou semelhantes. 

 

Em relação ao desempenho dos alunos da UFS, campi São Cristóvão e da 

Saúde, o resultado representou que 35,9% (trinta e cinco vírgula nove por cento) dos 

alunos cotistas e não cotistas tiveram médias diferentes e 64,1% (sessenta e quatro 

vírgula um por cento) tiveram médias semelhantes, como mostra a Figura 16. 

 

 

 

       Figura 16 - Percentagem geral, campi São Cristóvão e da Saúde com médias 
significativamente diferentes ou semelhantes. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Tendo em vista a observação dos grupos formados nos centros acadêmicos 

na Universidade Federal de Sergipe, percebeu-se que não existiram muitas 

diferenças dos cursos em relação aos alunos cotistas e não cotistas.  

Na análise de agrupamentos procurou-se observar a existência de relações 

que permitissem apresentar grupos com características homogêneas em relação aos 

alunos cotistas e não cotistas dos cursos da UFS dentro de seus centros 

acadêmicos. Dentre os 78 cursos da UFS analisados, divididos em 5 centros 

acadêmicos (CCAA, CCBS, CCET, CCSA e CCBS), observou-se, em sua grande 

maioria, a formação de grupos semelhantes de alunos cotistas e não cotistas. 

No teste não paramétrico deste estudo, buscou-se tão somente avaliar o 

desempenho relativo à MGP dos alunos e não como a organização interna da 

universidade poderia influenciar este desempenho. Os resultados da aplicação do 

teste de Wilcoxon-Mann-Whitney relativos à variável MPG, apontou que dos 78 

cursos analisados da UFS, em 28 cursos não houve evidências para afirmar que as 

médias dos alunos cotistas e não cotistas foram semelhantes, esse resultado 

correspondeu a aproximadamente 35,9% dos cursos da UFS neste estudo. Para os 

outros 50 cursos da UFS, que corresponderam a 64,1% dos cursos analisados, 

houve evidências para afirmar que as médias dos postos da MGP dos alunos 

cotistas e não cotistas foram semelhantes, entretanto, houve uma diferença 

significativa em termos das médias dos postos da MGP entre os alunos cotistas e 

não cotistas daqueles cursos que exigem uma maior dedicação e conhecimento 

anterior dos alunos. Mesmo assim, não é possível dizer que essa diferença entre as 

MGPs entre os dois grupos diminuem ou aumentam durante o curso. Concluiu-se 

que as médias gerais da maioria dos cursos não foram significativas, compreendeu-

se que os desempenhos obtidos através as médias dos postos da MGP dos alunos 

cotistas e não cotistas foram semelhantes. 

Por fim, entendeu-se que esta área do conhecimento necessitará de outros 

estudos aplicados em outras universidades relevantes no Brasil. Só assim, será 

possível embasar os formuladores de políticas educacionais com informações que 

mostrem os benefícios e custos que a instituição de uma ação afirmativa pode 

trazer. 
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