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Este artigo busca delinear o perfil socioeconômico dos alunos ingressantes na Faculdade de Ceilândia (FCE) da Universidade de Bra-
sília (UnB). Por meio de um “survey” mostra-se os condicionantes sociais que agem sobre esses alunos e se esse perfil corresponde 
aquele almejado nas diretrizes do Reuni, que promoveu a criação da FCE. A amostra constituiu-se de 224 alunos ingressantes em 
cinco cursos da área da saúde. Como resultado, observou-se que o ingressante na FCE é predominantemente jovem (idade média 
de 21,15 anos), a maioria (75,8%) é do sexo feminino, solteiros (91,8%), dependentes economicamente da família e residindo na casa 
dos pais. A grande maioria (74,8%) possui renda familiar inferior a 10 salários mínimos, com prevalência da faixa de cinco a 10 salá-
rios (37,6%). Residem em regiões administrativas próximas a Ceilândia ou na própria cidade. A maioria dos alunos se declara da etnia 
branca (38,9%) ou parda (38%), totalizando 76,9% dos indivíduos. Cerca de 62% dos alunos cursaram escolas de primeiro e segundo 
graus privadas. Esses resultados indicam que houve uma descentralização geográfica dos ingressantes, oportunizando o acesso a 
alunos residentes nas regiões administrativas do Distrito Federal e entorno, onde se localiza o primeiro campus da UnB. 
Descritores: cotas	étnicas,	graduação,	saúde	coletiva,	sociologia	da	saúde.

This article aims at describing the new students’ socio-economic profile at the Universidade de Brasília – Faculdade de Ceilândia 
(FCE), Brazil. By means of a survey, we sought to demonstrate the social conditionings that act over these students. The sample is 
constituted of 224 new students in five different graduate health courses. As a result, it was observed that the new FCE students 
are predominantly constituted of young (age mean: 21.15 years), the vast majority (75.8%) is female, singles (91.8%), economically 
dependent on their family and living with their parents. In addition, their family incomes are below ten minimum wages (74,8%), 
ranging from five to ten wages (37,6%). They live in Ceilândia or in administrative regions close to Ceilândia neighborhood. The 
majority of the students declare to be of the white etnia (38,9%) or brown skin color (38%), totaling 76.9% of individuals. These 
results indicate that there was a geographical decentralization of new students, especially in the UnB Health field. Thus, it has 
prompted access to those students residing in administrative regions of the Federal Capital and surroundings. 
Descriptors: ethnic	quotas,	graduation,	public	health,	sociology	of	the	health.

Este articulo intenta delinear el perfil de los alumnos ingresantes de la Faculdade de Ceilândia (FCE) de la Universidade de 
Brasília (UNB), Brasil. A través de un survey se muestran los condicionantes sociales de los alumnos y se estes son los perfi-
les esperados por las directrices promovidas por la REUNI en la creación de la FCE. La muestra se constituyo de 224 alumnos 
ingresantes en cinco cursos de la área de salud. Como resultado se observó que los ingresantes son predominantemente jó-
venes (edad media de 21.15 años), la mayoría (75.8%) del sexo femenino, solteros (91.8%), dependientes económicamente y 
residiendo con la familia, con rienda familiar inferior a 10 salarios mínimos, con predominio de 5 al 10 salarios mínimos (37.6%). 
Residen próximo a la facultad o en la misma ciudad. La mayoría se declara de etnia blanca (38.9%), o parda (38%). 62% de los 
alumnos cursaron escuela privadas en el nivel primario y secundario. Esto puede indicar una descentralización geográfica de 
los ingresantes, ampliando las oportunidades de ingreso en el entorno del Distrito Federal y del primero campus de la UNB.    
Descriptores:	cotas	étnicas,	graduación,	salud	colectiva,	sociología	de	la	salud.
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INTRODUÇÃO

O ensino superior brasileiro padece, historicamente, de uma 
falta crônica de vagas na sua grande maioria de cursos. O 

sistema público em especial, a par de uma qualidade reconheci-
da, tem sido criticado sistematicamente por atender uma parcela 

muito pequena da população.
Após a voga da adoção do modelo 

de educação liberal e privatista pelos 
governos pós-transição democrática, 
o Estado brasileiro tem investido re-
cursos na ampliação do número de 
vagas, em geral, por meio de finan-
ciamentos, na criação de novas facul-
dades, centros universitários e univer-
sidades no âmbito privado.

No domínio público, a política go-
vernamental ora colocada em prática 
procurou promover uma readequação 
das universidades públicas e uma am-
pliação do número de vagas, como for-
ma de ampliar o acesso da população. 

Dentro desse esforço, as políticas 
estatais de inclusão social apontaram 
para as chamadas políticas positivas 
de inclusão dos alunos oriundos de 
escolas públicas e de etnias espe-
cíficas, historicamente alijadas ao 
acesso de serviços e benefícios. Esse 
aspecto é polêmico e crucial na ex-
pansão ora em voga. 

O CONTEXTO BRASILEIRO DA 
EXPANSÃO UNIVERSITÁRIA
O Ministério da Educação iniciou o 
século XXI propondo um Programa 
de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Fede-
rais – REUNI, instituído pelo Decre-
to nº 6.096, de 24 de abril de 2007. 
Esse programa faz parte do Plano 
de Desenvolvimento da Educação – 
PDE criado naquela data, que busca 
consolidar uma Política Nacional 
de expansão da educação pública e 
superior. O REUNI procura dotar as 
universidades federais das condições 
necessárias para ampliação do acesso 
e permanência na educação superior, 
e tem como meta  a elevação progres-
siva da taxa de conclusão média dos 
cursos de graduação para 90% e da 
relação de alunos/professor na gradu-
ação para 18. As diretrizes principais 
deste programa1 são:

I - redução das taxas de evasão, 
ocupação de vagas ociosas e au-
mento de vagas de ingresso, espe-
cialmente no período noturno; 

II - ampliação da mobilidade es-
tudantil, com a implantação de regimes curriculares e sistemas 
de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, 
mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudan-
tes entre instituições, cursos e programas de educação superior; 

III - revisão da estrutura acadêmica com reorganização dos 
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cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-
aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade; 

IV - diversificação das modalidades de graduação, pre-
ferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e 
especializada;  

V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; 
VI - articulação da graduação com a pós-graduação, e da 

educação superior com a educação básica.
Dentre as preocupações dos formuladores do REUNI estão os 

“currículos de graduação pouco flexíveis, com forte viés disci-
plinar”, a par da “manutenção da atual estrutura curricular de 
formação profissional e acadêmica”1, que não permite a ade-
quada mobilidade estudantil entre as instituições.

Pode-se resumir a proposta na seguinte passagem:
“Em suma, estreitos campos do saber contemplados nos pro-

jetos pedagógicos, precocidade na escolha dos cursos, altos 
índices de evasão de alunos, descompasso entre a rigidez da 
formação profissional e as amplas e diversificadas competências 
demandadas pelo mundo do trabalho e, sobretudo, os novos de-
safios da sociedade do conhecimento são problemas que, para 
sua superação, requerem modelos de formação profissional mais 
abrangentes, flexíveis e integradores”1. 

 Uma série de críticas vem sendo feita a esse modelo de expan-
são do ensino superior sem um adequado aporte de verbas e com 
metas de desempenho produtivistas, sobretudo pela ANDES2. 

Nesse contexto, a Universidade de Brasília (UnB) aprovou 
em sua 333ª reunião, realizada em 19 de outubro de 2007, 
o documento: “A UnB Rumo aos 50 anos: autonomia, quali-
dade e compromisso social”, como carta de intenções para 
se integrar ao REUNI.

O Conselho Universitário (CONSUNI) ratificou essa proposta 
no dia 04 de julho de 2008, cujas metas gerais eram a criação 
de novos cursos e expansão dos existentes (em termos de va-
gas para docentes e discentes e infraestrutura), com perfis inter-
disciplinares e por meio de parcerias entre diferentes unidades 
acadêmicas, reestruturação pedagógica, criação de mobilidade 
inter e intra-institucional, criação de políticas de fortalecimento 
institucional, redução da evasão, ampliação da inclusão social e 
fortalecimento das licenciaturas.

Seguindo essa lógica, no já existente campus de Planal-
tina (primeira experiência de expansão do Campus Darcy 
Ribeiro), foram criados dois novos cursos noturnos (Gestão 
Ambiental e Ciências Naturais) e um diurno (Educação do 
Campo), com o acréscimo de 240 vagas anuais, isto é, duas 
entradas via vestibular de 120 alunos. A partir do REUNI, 
estabeleceu-se a criação de outros dois campi para a UnB: 
uma na região administrativa do Gama, com ênfase nas 
ciên cias da engenharia, e outro, na região administrativa da 
Ceilândia, com ênfase nas ciências da saúde. No primeiro 
vestibular para os campi na Ceilândia e no Gama, incluin-
do os cursos novos em Planaltina, houve, de acordo com o 
CESPE3, 4.318 inscritos para 560 vagas oferecidas, com 112 
reservadas para o Sistema de Cotas para Negros.

A criação dos cursos de saúde na Ceilândia veio respon-
der a uma demanda antiga da sociedade reafirmada pelos 
movimentos sociais da cidade, destacando-se o Movimento 
Pró Universidade Pública - Mopuc. A Ceilândia é conheci-
da, no cenário do Distrito Federal, pela presença contun-
dente dos movimentos sociais em prol de melhorias nos 

equipamentos urbanos, como habitação, urbanização, sa-
neamento, regularização comercial, saúde e educação4. A 
reivindicação por uma universidade pública está inserida 
nesse contexto político.

Cabe ressaltar que a criação da graduação em Saúde Coletiva 
(também conhecida localmente como Gestão em Saúde) é uma 
proposta inovadora nacionalmente, sendo um dos primeiros 
cursos do país; a graduação em Terapia Ocupacional é a pri-
meira do Distrito Federal e entorno; o curso de Fisioterapia era 
ofertado apenas por instituições privadas; e a criação dos cursos 
de Farmácia e Enfermagem se justifica pela grande demanda re-
gional por tais profissionais.

AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL
Outro ponto relevante na criação das novas faculdades e 
universidades dentro do REUNI são as chamadas políticas 
inclusivas, que, em alguns casos, são polêmicas e geram 
controvérsias. Elas passam, via de regra, pelos métodos de 
seleção dos alunos no vestibular. No vestibular realizado 
semestralmente pela UnB, instauraram-se dois tipos de sele-
ções diferenciadas, uma para as cotas étnicas/raciais e outra 
para os alunos oriundos do ensino público, de regiões espe-
cíficas da cidade ligadas à região de influência da UnB. No 
primeiro caso, o candidato “deverá ser negro de cor negra 
ou parda”, e deve declarar sua escolha pelas cotas5. Poste-
riormente, se classificado, passaria por uma entrevista se-
letiva para confirmar sua declaração. Eles concorrem a um 
número definido de vagas pré-estabelecidas (no vestibular 
do segundo semestre de 2008, correspondiam  a 20% do 
total). Preenchidas estas vagas, o aluno que optou por essa 
modalidade, mas não foi classificado, volta a participar da 
seleção normal, sem cotas. 

Na segunda modalidade de cotas, os alunos que concluí-
ram pelo menos duas séries do ensino médio em escolas pú-
blicas da região de influência da FCE (Ceilândia, Taguatinga, 
Gama, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, 
Samambaia, Brazlândia e SCIA - Estrutural, além dos municí-
pios de Padre Bernardo e Águas Lindas de Goiás. Ambos de 
Goiás), tiveram suas notas nas provas objetivas multiplicadas 
por 1,2 e obtiveram um bônus em suas notas finais. Assim, a 
seleção por origem do ensino público foi também uma sele-
ção por região, contemplando alunos das escolas do território 
próximo ao campus. 

A FACULDADE DE CEILÂNDIA
No decorrer do primeiro semestre de 2008, a UnB iniciou o 
processo de contratação dos novos professores para estes dois 
novos campi do Gama e Ceilândia, lançando editais e realizan-
do concursos para as vagas. Para Ceilândia, foram selecionados 
32 novos professores em sua maioria da chamada área básica de 
todos os cursos. Esse corpo docente possui formação diferencia-
da e de alto nível. Todos são doutores, com um perfil profissional 
voltado para pesquisas de ponta e com currículos significativos, 
com experiência de ensino, extensão e prática nos serviços de 
saúde. Os 32 professores estão distribuídos nas seguintes áre-
as: Farmácia (três), Fisioterapia (três), Ciências humanas (dois), 
Ciên cias da Saúde (cinco), Ciências Exatas (um), Química (qua-
tro), Enfermagem (um), Ciências biológicas (seis) e Saúde Cole-
tiva (três); mais três coordenadores das áreas Ciências Humanas 
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(um), Odontologia (um) e Farmácia (um). A diretora da FCE, per-
tencente ao curso de  Enfermagem.

A partir de julho, os novos professores tomaram posse e ini-
ciaram os trabalhos de construção da nova Faculdade de Ceilân-
dia. As primeiras atribuições desse corpo docente foram a con-
fecção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para 
2008-2010, do Projeto Político Pedagógico (PPC) de cada curso, 
da Grade curricular para os cinco cursos (ementas, planos de 
ensino, bibliografia básica), plano de ensino para as disciplinas 
do primeiro semestre dos cinco cursos, definição de critérios de 
avaliação (como formulário de avaliação para cada disciplina; 
manual para Trabalho de Conclusão de Curso), lista de livros 
essenciais e complementares para equipar a biblioteca, proje-
ção total dos cursos e planejamento dos próximos concursos 
(número e perfis dos novos professores). Ao mesmo tempo, as 
primeiras disciplinas dos cinco cursos começaram a ser minis-
tradas de forma, em geral, compartilhada.

No dia 25 de agosto iniciaram-se as aulas, provisoriamente 
no Núcleo de Apoio Jurídico da UnB, no centro da cidade, an-

tigo local de atividades de extensão da universidade e que foi 
adaptado para o uso da FCE. 

Enquanto isso, o prédio cedido pelo Centro de Ensino Médio 
da rede pública do Distrito Federal foi reformado. Nele previ-
ram-se salas de aula, laboratórios, cantina, banheiros, bibliote-
ca, sala de professores, secretaria e sala da direção. 

Os novos cursos implantados em Ceilândia seguem as suas 
respectivas diretrizes curriculares nacionais, mas em geral 
todos indicam a necessidade de uma formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva, que o capacite a trabalhar em 
todos os níveis de atenção à saúde, realizando suas funções 
com rigor científico.

A grade curricular contemplada pelo projeto pedagógico pro-
põe três eixos: um primeiro horizontal, onde serão construídas as 
competências específicas para cuidar, gerenciar, planejar, educar 
e pesquisar em saúde; um segundo, vertical, em cujo desenvolvi-
mento estão ancorados os conhecimentos e saberes necessários 
para se atingir as habilidades dos profissionais; por fim, um eixo 
transversal responsável pela articulação, no processo saúde-doen-
ça, dos conhecimentos e das habilidades.

Nos módulos iniciais, os alunos comporão um núcleo úni-
co com o fito de integrar as identidades profissionais de forma 
interdisciplinar; para relegar-se, a um segundo momento do 
curso, a construção de uma identidade específica de sua pro-
fissão, adiando a construção de barreiras formais que pensamos 
ser pouco funcionais no mundo do trabalho. Neste quadro, a 
multidisciplinaridade é a tônica e uma necessidade. Nesses es-
paços de formação comum espera-se que o aluno se acostume 
e aprenda a trabalhar cooperativamente em grupos, sem separar 
as competências em torno da profissão. 

Percebeu-se rapidamente a necessidade de se conhecer o 
perfil dos alunos ingressantes, pois não havia dados comple-
tos e atualizados que subsidiassem a construção dos novos 
cursos e os seus projetos pedagógicos. Essa proposta surgiu 
de um grupo de professores vinculados ao novo curso de 
Saúde Coletiva, aglutinados na disciplina Saúde e Sociedade, 
coordenada pelo primeiro autor deste artigo, e com o apoio 
material da direção da unidade.

 
Gráfico 2.  Cidade de origem dos ingressantes da FCE em 2008. Brasília, 2009
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Gráfico 1.  Renda familiar em salários mínimos - 
ingressantes na FCE em 2008. Brasília, 2009 
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OBJETIVOS
A proposta deste é artigo verificar, por meio do perfil observado 
e aqui construído do aluno ingressante, se os objetivos almejados 
pelas políticas do Reuni, qual sejam, a inclusão das populações 
mais desfavorecidas economicamente e pertencentes à etnia ne-
gra foram contempladas e se a descentralização e interiorização 
das vagas de fato ocorreram no caso da FCE.

METODOLOGIA
Este trabalho é um estudo de caso, como o proposto por Yin6, 
usando a metodologia quantitativa como instrumento de com-
preensão inicial da realidade analisada. Assumiu-se que o nosso 
interesse nas percepções de um grupo restrito, mas representati-
vo de participantes de uma instituição justificaria este método.
Além disso, concorda-se com Yin6, que sugere que em situações 
nas quais não conseguimos diferenciar o fenômeno em questão de 
seu contexto, o estudo de caso adequa-se de forma ideal como um 
método de busca de um conhecimento circunstanciado a respeito 
de um tema. A riqueza e a complexidade da situação em estudo 
denotam a presença de um grande número de variáveis e a neces-
sidade do uso de várias fontes de dados e diferentes estratégias para 
o desenho de pesquisa e para a análise. A escolha de técnica foi o 
survey para levantar e propor hipóteses a serem verificadas em ou-
tras etapas de análise, que se realizarão com os alunos ingressantes 
a cada semestre nos cursos da Faculdade de Ceilândia ou mesmo 
com esse primeiro grupo inicial.

Assim, realizou-se um estudo de caso exploratório, que bus-
cou suscitar questões e hipóteses para posteriores pesquisas; 
e ainda, procurou-se realizar uma descrição o mais completa 
possível da situação em seu contexto social, caracterizando 
um estudo de caso descritivo7.

Trata-se de um estudo quantitativo realizado por meio de um 
questionário semiaberto, composto em sua maioria de questões fe-
chadas ou com respostas diretas, e por três questões abertas que 
buscavam compreender as motivações para a entrada na área, a 
escolha do curso e o domínio e uso da internet. As questões abertas 
não são tratadas neste artigo. Realizou-se a estatística descritiva das 
questões e agruparam-se os dados em gráficos e tabelas simples.

A população de 240 alunos ingressantes foi estudada inte-

gralmente, com uma perda de 16 questionários não preenchidos 
ou com recusa do participante em responder, com um resultado 
final de 224. Foi solicitada a assinatura do termo de consenti-
mento livre e esclarecido, garantiu-se o sigilo das informações, o 
anonimato dos ingressantes e o direito a não participação.

RESULTADOS
O ingressante é predominantemente jovem, com idade média de 
21,1 anos, com desvio padrão de 5,9. Poucos são os alunos de 
maior idade, e nesses casos, trata-se de alunos que já possuem 
curso superior ou que voltaram a estudar recentemente.

Em relação ao sexo, 75,8% dos ingressantes são mulheres, 
contra 24,2% de homens, o que confirma a tendência de femini-
zação das profissões da área da saúde, como apontou Machado8 
em seu estudo clássico, e mais recentemente, Montagner em um 
estudo de gênero sobre pesquisadoras em uma faculdade de me-
dicina9. A maioria dos estudantes é solteira (91,8%), 6,4% são 
casados, e o restante não especificou. Em sua maioria são depen-
dentes da família e moram com os pais ou responsáveis. Somente 
8,6% compõem a renda familiar, 4,5% são chefes de família e 
1,4% têm autonomia financeira. 

A renda familiar predominante é de cinco até 10 salários mí-
nimos, sendo que 37,2% declararam auferir até cinco salários 
mínimos, de acordo com o gráfico 1.

A origem geográfica predominante dos ingressantes é de Ta-
guatinga, seguido de Ceilândia e Samambaia. De fato houve uma 
concentração de alunos na região de influência da UnB, confor-
me o gráfico 2.

Quanto à etnia, 38,9% dos alunos declararam ser branco, se-
guidos da etnia parda com 38%, negra 14,4%, amarela 6,9%, e 
indígena 0,9%.

A grande maioria dos alunos estudou em escolas privadas, 
seja os que entraram pelo sistema de cotas seja pela via tradi-
cional, conforme o gráfico 3.

Acrescente-se a esse dado o fato que 80,9% dos ingressantes 
fez cursinho preparatório ao vestibular. Em suma, a maioria estu-
dou em escolas privadas e fez cursinho.

Quanto à forma de ingresso, pode-se considerar que há cer-
to equilíbrio entre os alunos beneficiados pelo sistema de cotas 

 
Gráfico 3.  Escola em que cursaram o 1º  e 2º  graus, ingressantes da FCE em 2008. Brasília, 2009
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(37%) e os que não solicitaram (63%), conforme o gráfi co 4.
Os alunos ingressantes pouco solicitaram ajuda institucional 

da UnB no tocante a benefícios, como transporte (0,55%), ali-
mentação (0,55%), e moradia e livros (0,01%). Além disso, so-
mente 1,5% das famílias dos alunos recebem alguma forma de 
benefício social do Estado, como bolsa-família dentre outras.

O ingressante em Saúde Coletiva
A formação almejada para o aluno de graduação em Saúde 
Coletiva da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Bra-
sília deverá contemplar mecanismos que propiciem o desen-
volvimento de um perfi l de profi ssionais qualifi cados para a 
gestão de sistemas e de serviços de saúde, em especial no 
âmbito do SUS. No entanto, para que possa fazê-lo com com-
petência, a FCE deverá proporcionar e promover, entre os 
estudantes, uma visão crítica da natureza social do processo 
saúde-doença.

Do ponto de vista dos dados quantitativos referentes ao perfi l 
dos alunos ingressantes neste curso, verfi cou-se que estes guar-
dam grande identidade com os alunos dos demais cursos, ex-
ceto em algumas características. Nesse subuniverso, constata-se 
que a proporção entre os sexos muda, passando para 60,0% de 
mulheres e 40,0% de homens contra o geral feminino de 75,8% 
anteriores, o que parece indicar uma interessante questão de 
gênero na hora da escolha profi ssional. Outro ponto é que a taxa 

de alunos que fi zeram cursinho também diminuiu, passando de 
80,9% para 67,9% do total. Por fi m, cresce um pouco a taxa de 
casados, para 10% contra 6,4% no geral dos cursos. A idade 
média é 22,3 anos com desvio padrão 7,3. Esse valor indica que 
na saúde coletiva houve um ligeiro aumento da média etária, 
acompanhado de uma variação do escopo.

No restante dos quesitos não houveram mudanças signifi ca-
tivas. A forma de ingresso por cotas permanece praticamente 
idêntica, não indicando nenhuma peculiaridade, bem como a 
renda familiar que muda muito pouco em termos de faixa. A 
origem étnica mantém, da mesma forma, uma regularidade, e 
permanece quase a mesma, com mínima variação. Resultado 
idêntico é observado quanto à origem geográfi ca. Quanto ao 
tipo de escolas no ensino fundamental (1º grau) e médio (2º 
grau), os indicadores são muito consistentes e regulares, não 
indicando diferenças signifi cativas.

CONCLUSÃO
Ao ingressar no REUNI, a UnB contribui para melhorar o acesso 
de alunos a Universidade Pública. Do ponto de vista da origem 
geográfi ca dos alunos ingressantes nos cursos de saúde da UnB 
- FCE, os objetivos de regionalização e descentralização foram 
alcançados, pois temos uma preponderância de alunos oriun-
dos da região de infl uência da FCE (63,5%). Pode-se afi rmar 
que a política de inclusão favoreceu esse indicador. Por outro 
lado, cerca de 62% dos alunos cursaram escolas privadas de 
ensino fundamental e médio, o que indica que o acréscimo 
de 20 pontos percentuais nas notas das provas objetivas pare-
ce não ter compensado de forma completa a desigualdade de 
formação sentida pelos alunos que terminam seus estudos em 
escolas públicas. Acompanhando o REUNI, uma iniciativa de 
reestruturação das universidades brasileiras, seria interessante 
buscar mecanismos para melhorar a educação pública em ní-
veis escolares que antecedem a graduação, permitindo assim, 
um maior acesso à universidade por parte de alunos oriundos 
desse estrato. Uma parcela signifi cativa dos alunos foi contem-
plada com cotas (37%), o que parece mostrar um resultado sa-
tisfatório no caso da FCE.  

No caso estudado, a aderência da UnB ao REUNI  possibilitou 
o aumento do acesso estudantil ao ensino superior, constituindo-
se em importante avanço em busca da inclusão na educação su-
perior de uma população que vive nas regiões administrativas 
de e ao redor de Brasília. Outros estudos nessa linha poderão 
aprofundar este estudo inicial.                     

 
Gráfi co 4.  Forma de Ingresso dos alunos da FCE em 
2008. Brasília, 2009
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