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1 - Histórico 

A Universidade Estadual do Paraná vinculou-se ao sistema de universidades 
estaduais do estado em dezembro de 2013. Diversas ações de gestão foram 
realizadas no intuito de consolidar o projeto de universidade. Dentre eles, destaca-
se o processo seletivo de ingresso de estudantes em cursos de graduação. 
A Unespar possuía para o ano letivo de 2015, cerca de 66 cursos de graduação 
distribuídos em sete campus com a possibilidade de preenchimento de 
aproximadamente 3340 vagas para ingressantes.  
Uma decisão realizada pelos conselhos superiores foi de ampliar a participação 
popular no ingresso de estudantes, disponibilizando ou fracionando o total de 
vagas, sendo 50% para entrada pelo processo seletivo próprio - vestibular e 50% 
para o sistema de seleção unificado (SISU). Na sequências, outras possibilidade de 
aproveitamento de vagas foram criados, tais como o PROVAR e na sequência o 
processo seletivo de vagas ociosas. Essas ações contribuem para o 
aperfeiçoamento do ingresso e estimulam a inserção da população no acesso a 
universidade, contribuindo para o acesso ao conhecimento científico, a pesquisa e 
a cultura. 
Durante os anos de 2016 a 2018 o CEDH – Centro de Estudos em Direitos 
Humanos tem realizado discussões e estudos com intuito de elaboração de uma 
normativa que pudesse aperfeiçoar ainda mais o processo de ingresso de 
estudantes. Foram realizados seminários sobre a temática das Cotas em todos os 
campi da Unespar, bem como dois seminários regionais para uma primeira 
sistematização e aprofundamento das discussões. Em 2018, foi instituída uma 
comissão para estudo da legislação pertinente e elaboração da proposta, composta 
por discentes e docentes de todos os campi da Unespar, além de representantes do 
CEDH, Prograd, Proplan, Escritório de Relações Internacionais, movimento social 
negro e dos direitos das pessoas com deficiência e Comissão Central do Concurso 
Vestibular.  
Na sequência, a minuta ficou disponível para consulta pública, cujas contribuições 
foram incorporadas ao texto. A minuta ficou disponível novamente, desde o início de 
abril de 2019, para que a comunidade acadêmica da Unespar pudesse ter acesso a 
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sua versão final. 
O documento foi deliberado e aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE). 
 

2 - Análise 

 
O documento apresenta-se de forma consistente, visto que já foi discutido por 
diversas comissões em momentos distintos. Além disso, passou por processo 
democrático de contribuições por especialistas e representantes da comunidade 
interna e externa. 
 

3 - Parecer 

A câmara vota favoravelmente à aprovação Sistema de Cotas no Processo Seletivo 
Vestibular e o Sistema de Seleção Unificada – SISU para o ingresso de candidatos 
oriundos do ensino público, pretos, pardos e pessoas com deficiência nos cursos de 
graduação da Universidade Estadual do Paraná – Unespar, anexo, do qual é parte 
integrante 
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