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Introdução: Ações afirmativas para ingresso na universidade pública justificam-se 

devido a grupos específicos terem maior dificuldade de acesso as oportunidades no 

mercado de trabalho. A Universidade Federal do Pará (UFPA) pode ser considerada 

uma das pioneiras na adesão às cotas sociais e raciais para seleção. Objetivos: 

Identificar mudanças no perfil socioeconômico dos estudantes de medicina posteriores a 

implantação de ações afirmativas para o acesso às universidades públicas. Métodos: 

Estudo descritivo e transversal realizado através da aplicação de questionário a 

estudantes de medicina do segundo ao quinto semestres da UFPA. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde, sob o 

número 2.262.703 (CAAE 75057317.5.0000.0018). Resultados e Discussão: Foram 

incluídos 155 alunos com predomínio do sexo masculino (50.3%), igualmente ao 

encontrado no curso da Universidade de Brasília, contudo, diferente de outros estudos, 

onde o predomínio do sexo feminino é encontrado nas escolas médicas no Brasil e no 

exterior. A média de idade foi de 21,5 anos, semelhante à de 21,1 encontrada nos 

graduandos da cidade de Recife. Quanto a procedência, 98,71% eram do estado do Pará, 

predominando 60% da capital Belém, 35% do interior do estado e 1,4% de outros 

estados; diferentemente do que vem sendo observado em outras instituições do país, as 

quais, devido ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), vêm tendo a procedência de seus 

alunos diversificada gradualmente, conforme publicado num estudo entre acadêmicos 

da universidade do Mato Grosso, na qual o curso possuía alunos de vinte estados da 

federação. O provável motivo do contingente unicamente estadual dos alunos deve-se 

em grande parte ao bônus de 10% sobre a nota do Exame Nacional do Ensino Médio 

atribuída no SISU e no processo seletivo tradicional da universidade para candidatos 

que cursaram todo o ensino médio na região Norte do país, em tentativa de garantir o 

preenchimento das vagas pela demanda regional. Logo, apesar da maioria dos alunos 

ainda ser da capital, possivelmente devido melhores condições socioeconômicas e de 

acesso à educação, um grupo significativo é procedente do interior. A maioria dos 

acadêmicos (59,35%) apresentava renda de até 6 salários mínimos e apenas 22,58% 

acima de 10, incluindo-se todas as fontes e provedores de seu núcleo familiar. Índice 

semelhante a outros cursos de medicina, como o da Universidade do Espirito Santo que 

apresentava 22,5% dos alunos com renda superior a 10 salários. Conclusão: Com o 

advento de políticas afirmativas, houve renovação nos perfis de acesso ao curso de 

medicina das universidades públicas com implementação de maior diversidade 

socioeconômica. O conhecimento desta mudança de perfil é importante para que 

possam ser tomadas medidas para auxiliar na permanência e o adequado rendimento dos 

alunos durante a graduação.  
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