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RESUMO: As discussões sobre o desempenho de alunos cotistas giram em torno da hipótese de que o 
aluno  que   ingressou   na   universidade   pelo   sistema   de   cotas   não   tem   o   mesmo rendimento 
daqueles que ingressaram pelo modo tradicional. O objetivo deste artigo é fazer um estudo comparativo 
das notas de alunos com acesso ao curso superior pelo sistema universal e pelo sistema de cotas adotado 
pela Unimontes no curso de Ciências Econômicas, dando ênfase á disciplina de Matemática e de 
Introdução a Economia. Os dados foram analisados usando o software Stata, onde foram observadas 
as relações entre as notas e a maneira que o acadêmico ingressou na Universidade. As técnicas foram 
usadas para constatar a existência de presença ou ausência da Multicolinearidade (através do teste de 
correlação, análise de regressão e  do   teste   VIF), Heteroscedasticidade  (teste White e Breusch - 
Pagan) e do teste Jarque Bera (O teste de jb6 tem como hipótese nula a normalidade). Tais testes são 
importantes, também, para certificar se o modelo de regressão apresenta consistência e se as variáveis 
influenciam na nota. Concluiu-se que o modelo não apresentou os problemas de multicolinearidade e 
heteroscedasticidade, denotando maior   credibilidade   à   análise   de   regressão,   e   sem necessitar de 
medidas corretivas que seriam necessárias caso houvesse esses problemas.Mesmo não dando resultados 
significativos, os dados estavam relacionados entre si e nos permitiu verificar que na matéria que requer 
um conhecimento prévio, no caso de matemática, os alunos provindos de cotas, tiveram um desempenho 
fraco em relação aos demais, já no caso de matérias que não demanda tanto conhecimento prévio, como 
no caso de Introdução e Economia, essa fraqueza em relação aos demais foi pequena, mas ainda sim 
significante. Para uma melhor resposta a questão proposta, seria necessário um  estudo  de   todos   os   
períodos,   mas   isso   requer   maior   tempo   e   dedicação, assim podemos ver que a sobrevivência do 
aluno cotista na no curso de ciências econômicas é muito pequena.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho é estrema importância para fazer um analise do desempenho acadêmico dos alunos 

cotista, uma vez esta questão gera uma polemica em torno do assunto. 

Uma política ou ação afirmativa é uma medida especial e temporária que visa eliminar 
desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de tratamento e de oportunidades. 
Essas políticas nasceram nos Estados Unidos na década de 60, como uma tentativa de promover a 
igualdade entre negros e brancos. No Brasil essas políticas começaram a ser implantadas no inicio dos 
anos 2000.

A Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes aderiu em 2004 ao sistema de reserva 
de vagas, são quotas que constitui a forma mais radical de ação afirmativa, reservando vagas para afro- 



6 7

descendentes, indígenas, deficientes e egressos de escola publica. O sistema de cotas na Unimontes 
reserva 45% das vagas de cada curso para os seguintes candidatos: 20% para afro-descendentes carentes; 
20% carentes egresso de escolas públicas e 5% portadores de deficiência e indígenas.

Dentre as várias ações afirmativas, o objetivo deste artigo é fazer um estudo comparativo das 
notas de alunos com acesso ao curso superior pelo sistema universal e pelo sistema de cotas adotado pela 
Unimontes no curso de Ciências Econômicas, dando ênfase á disciplina de Matemática e de Introdução 
a Economia. Chegamos a conclusão que matéria que requer um conhecimento prévio, no caso de 
matemática, os alunos provindos de cotas, tiveram um desempenho fraco em relação aos demais, já no 
caso de matérias que não demanda tanto conhecimento prévio, como no caso de Introdução e Economia, 
essa fraqueza em relação aos demais foi pequena, mas ainda sim significante.

REFERENCIAL TEÓRICO 

Ações Afirmativas são políticas públicas instituídas com o objetivo de promover a ascensão de 
grupos socialmente vulneráveis, combatendo as desigualdades resultantes de processos de discriminação 
negativa. A reserva de vagas para estudantes negros nas universidades públicas do País é uma destas 
políticas, e está prevista na legislação brasileira. (BASTOS, 2011).

Nas universidades, a adoção de reserva de vagas começa em 2000, com a aprovação da lei estadual 
3.524/00[2], de 28 de dezembro de 2000. Esta lei garante a reserva de 50% das vagas, nas universidades 
estaduais do Rio de Janeiro, para estudantes das redes públicas municipais e estaduais de ensino. Esta lei 
passou a ser aplicada no vestibular de 2001 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e na 
Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). (MELORA, 2002).

A Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes aderiu em 2004 ao sistema de reserva 
de vagas, quotas que constitui a forma mais radical de ação afirmativa, reservando vagas para afro- 
descendentes, indígenas, deficientes e egressos de escola publica.( MARCILENE, 2006). O sistema 
de cotas na Unimontes reserva 45% das vagas de cada curso para os seguintes candidatos: 20% para 
afro-descendentes carentes; 20% carentes egresso de escolas públicas; 5% portadores de deficiência e 
indígenas. (UNIMONTES, 2015).
METODOLOGIA

      A pesquisa é de natureza quantitativa, cujo procedimento de coleta de dados foi disponibilizado 
pela professora Maria Elizeth. Foram selecionadas duas disciplinas do curso de Ciências Econômicas: 
Matemática, e Introdução à Economia. Posteriormente, elaboramos cinco tabelas: SUN, REG, WHITE, 
BREUSCH-PAGAN, JB6 E VIF. Procuramos estabelecer uma análise comparativa entre o desempenho 
dos alunos com base nas notas do   

 A metodologia consiste na aplicação do modelo de regressão linear, com a variável dependente 
sendo a Nota e as variáveis explicativas: Sistema Universal, Egresso de Escola Pública, Afrodescendente 
Carente, Paes e Média de todas as matérias. 

DADOS 
Os dados referentes às notas das modalidades de ingresso na universidade foram disponibilizados 

pela Professora Maria Elizete Gonçalves, no qual constava a tabela com notas de vários cursos da 
Unimontes que foi por ela coletados para servirem de base para seus vários artigos e retiramos de lá as 
notas dos acadêmicos do curso de Ciências Econômicas, dando ênfase às disciplinas de Matemática e 
Introdução a Economia.
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O MODELO DE REGRESSÃO
A equação utilizada para o estudo, baseada no método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO), foi então especificada da seguinte forma:
Notaᵢ = β- + β-.SU + β-.AFC+ β-.EEP + β-PAES  + uᵢ
Onde: 
NOTA: representa a Nota do aluno
SU: representa as notas de quem entrou pelo sistema universal;
AFC: representa que o aluno entrou na universidade como cotista afrodescendente carente;
EEP: representa as notas dos alunos que entraram pelo sistema de cotas egresso escola pública;
PAES: representa os alunos que entraram pelo sistema processo de avaliação seriada.

TESTES REALIZADOS
Os testes e análises realizados foram: Teste Summarise, teste Reg, teste de Breusch-Pagan, teste 

White, teste VIF e Teste jb6.
Análise de Regressão 

Este modelo de analise é utilizado pelo Doutor em Proteção de plantas Claudio Luiz Melo de 
Souza em seu artigo intitulado como, Analise de regressão: Aplicação em Biologia.

O modelo de regressão é um dos métodos estatísticos mais usados para investigar a relação entre 
variáveis. É a metodologia estatística que estuda (modela) a relação entre duas ou mais variáveis. O 
Modelo de regressão linear simples se apresenta dessa maneira: 
y�= β0+β1 X 1 +β2 X 2+β3 X 3+β4 X 4+β 5+u�

Onde: é a variável dependente; X₁, X₂, X₃ e X₄ são as variáveis explicativas, β₁, β₂, β₃, β₄ e β₅ 
seus respectivos coeficientes; β₀ é o intercepto, a variável constante; e é o termo de erro aleatório.
Teste Breusch – Pagan para heterocedasticidade

Os autores Juliana Albuquerque Saliba, Leonardo Fernando Cruz Basso, Érica Sumoyama 
Braune e Herbert Kimura utilizaram esse teste na pesquisa: O papel dos intangíveis na criação de 
valor: uma aplicação para o setor de bens de consumo do mercado norte-americano. Teve como objetivo 
esta pesquisa testar a teoria proposta por Gu e Lev (2003, 2011) para mensuração de intangíveis para 
o setor de bens de consumo do mercado norte-americano. Utilizando variáveis da base de dados da 
DataStream da Thomson Reuters, investigou-se, por meio de análise de dados em painel, a relação das 
variáveis associadas à intangibilidade.

O Teste Breusch – Pagan é  baseado no Multiplicador de Lagrange (LM). Essa técnica é muito 
utilizada para testar a hipótese nula de que haja homoscedasticidade no modelo de regressão, contra a 
hipótese alternativa de que as variâncias dos erros apresentam uma função multiplicativa de uma ou 
mais variáveis. O teste de Breusch-Pagan fornece um resultado baseado na estatística qui-quadrado. A 
hipótese Ho representa a homoscedasticidade; se houver uma rejeição de Ho a um determinado nível de 
significância, conclui-se então que o modelo apresenta heteroscedasticidade.
Teste White para Heterocedasticidade 

No artigo, O impacto do investimento em Capital de giro sobre a rentabilidade das empresas no 
Brasil, os autores Lilian Simone Aguiar da Silva e Marco Antonio Cunha de Oliveira utilizam o teste 
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para identificar se a variância residual não é constante.
O teste de White é um dos mais usados na análise econométrica; ele consiste em efetuar 

uma regressão dos resíduos elevados ao quadrado contra as variáveis explicativas que são utilizadas 
na regressão, os seus quadrados e produtos cruzados. O teste consiste em verificar se existe relação 
entre os resíduos elevados ao quadrado e as variáveis explicativas nessas diferentes formas. Se sim, 
há heteroscedasticidade, ou seja, a variância residual não é constante. Nesta técnica, será verificado se 
existe a hipótese da presença da heteroscedasticidade.
Teste FIV para Multicolinearidade 

No artigo, Relação entre Investimentos Sociais e Desempenho Financeiro, dos autores  Márcia 
Reis Machado, Márcio André Veras Machado e Luiz João Corrar foi utilizado  este teste, de maneira que, 
Analisando-se pela estatística FIV chegaram a conclusão que os resultados asseguram a inexistência de 
colinearidade entre as variáveis explicativas. 

O teste FIV é uma técnica denominada como o Fator de Inflação de Variância (VIF em inglês), no 
qual um resultado com altos valores indica a sua presença de multicolinearidade. O FIV é dado como:

Segundo Gujarati (2000), “o FIV mostra como a variância de um estimador se infla pela presença 
da multicolinearidade. À medida que se aproxima de 1, o FIV se aproxima do infinito”. A colinearidade 
aumenta a variância dos betas e reduz a significância estatística dos coeficientes (teste t com valores 
menores), o que conduz a problemas nos testes de hipóteses. Ao realizar a técnica, se o FIV de uma 
variável exceder o valor de 10, esse número indica que as variáveis são altamente colineares.
Teste Jarque-Bera 

Um artigo que podemos usar como exemplo para este teste, foi escrito por Anderson Mutter 
Teixeira, Maria Helena Ambrosio Dias e  Joilson Dias, no trabalho intitulado : A Conduta de Política 
Monetária do Banco Central. 

O teste de Jarque-Bera e Shapiro-Wilk tem como hipótese nula a normalidade. Assim, se o p-valor 
for menor do que 5% (ou 10%), p<0,05 (ou p<0,10), rejeita-se a normalidade. Já se p>0,05, não se rejeita 
a normalidade.
ANALISE DOS RESULTADOS 
 Summerise (M)

Usando o comando SUMERISE ou SUM, obtivemos os nomes das variáveis que foram analisadas, 
em comparação com as notas de Matemática, sendo:

Sistema Universal (SU)•	
Egresso de Escola Pública (EEP)•	
Programa Acesso ao Ensino Superior (PAES)•	
Afro descendente Carente (AFC)•	

Tabela 1
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. 

        paes          20         .25    .4442617          0          1
         eep          20          .2    .4103913          0          1
         afc          20         .05    .2236068          0          1
          su          20          .5    .5129892          0          1
        nota          20       28.05    33.54098          1         94
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum

 São apresentados na tabela o numero de observações (20), a media da variável nota (28.05), o 
desvio padrão (33.54098), o valor mínimo (1) e o valor máximo (94). 
 Summarise (IE)

Já nesse teste, o summerise nos dá as informações sobre a  disciplina de Introdução a Economia 
comparando com as médias de todas as outras disciplinas.

Tabela 1.1 

        paes          20         .25    .4442617          0          1
         eep          20          .2    .4103913          0          1
         afc          20         .05    .2236068          0          1
          su          20          .5    .5129892          0          1
        nota          20        68.2    20.75065         28        100
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum

São apresentados na tabela o numero de observações (20), a media da variável nota (68.2), o 
desvio padrão (20.75065), o valor mínimo (28) e o valor máximo (100). 
A Regressão Múltipla (M)

A regressão foi realizada para verificar a relação da variável dependente (Nota) com as explicativas 
(Sistema Universal, Afrodescendente carente que foi omitida, Egresso Escola Pública e Média de todas as 
notas). Foram utilizadas 20 observações. O teste F apresentou o valor de 0,27 e p-valor (0,8485), Sistema 
Universal, PAES, Egresso escola pública e Média de todas as notas. O coeficiente de determinação R² 
foi de 0,0476; em termos percentuais, pode-se dizer que 4,76% da variação da NOTA é explicada pelas 
variáveis Sistema Universal, Egresso escola pública, PAES e Média de todas as notas. O intercepto foi a 
variável Afrodescentende Carente, por isso ela é ocultada.

Tabela 2
Variável dependente: Nota
Variáveis explicativas Coeficientes t P-valor
Sistema Universal 22.7 0,61 0.553
Egresso de Escola Pública 8.25 0.21 0.839
Programa de Avaliação Seriada para Acesso 
ao Ensino Superior

12.2 0.31 0.741

Constante 12 0.34 0.741
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Estatísticas do teste: 
Número de observações: 20
Razão F (3, 16): 0.27
Prob > F: 0,8485
R²: 0,0476
R² ajustado: - 0,1310

Com a regressão feita, podem-se aplicar valores as variáveis do modelo, resultando na seguinte 
equação:
Nota=    12     +    34,7SU    +  21,25EEP    +   24,2PAES9 + ui
                          (37,41107)       (39,88034)       (39,07459)

Os testes de significância t mostraram que o modelo apresenta inconsistência. Verifica-se que 
a estatística t dos coeficientes das variáveis SU, EEP E PAES mostraram o valor de 0,61, 0.21 e 0.31 
respectivamente. Isso implica que o coeficiente no ponto de vista estatístico é insignificante, pois o 
p-valor apresenta números superiores a 0,05. Ou seja, os coeficientes são insignificantes.
A Regressão Múltipla (IE)

Foram utilizadas 20 observações. O teste F apresentou o valor de 0.96 e p-valor (0,4345), Sistema 
Universal, PAES, Egresso escola pública e Média de todas as notas. O coeficiente de determinação R² 
foi de 0,1528; em termos percentuais, pode-se dizer que 15,28% da variação da NOTA é explicada pelas 
variáveis Sistema Universal, Egresso escola pública, PAES e Média de todas as notas. O intercepto foi a 
variável Afrodescentende Carente, por isso ela é ocultada.

Tabela 2.2

Variável dependente: Nota
Variáveis explicativas Coeficientes t P-valor
Sistema Universal 21.82863 0.37 0.719
Egresso de Escola Pública 27.25 1.17 0.259
Programa de Avaliação Seriada para Acesso 
ao Ensino Superior

15 0.66 0.520

Constante 55 2.64 0.018
Estatísticas do teste:
Número de observações: 20
Razão F (3, 16): 0.96
Prob > F: 0,4345
R²: 0,1528
R² ajustado: -0.0060

Com a regressão feita, pode-se aplicar valores as variáveis do modelo, resultando na seguinte 
equação:
Nota=  55 +  76,82863SU +  83,25EEP   +  70PAES + ui
                      (21,82863)        (23,2694)           (22,79926)

Os testes de significância t mostraram que o modelo apresenta inconsistência. Verifica-se que 
a estatística t dos coeficientes das variáveis SU, EEP E PAES mostraram o valor de 0.37, 1.17 e 0,66 
respectivamente. Isso implica que o coeficiente no ponto de vista estatístico é insignificante, pois o 
p-valor apresenta números superiores a 0,05. Ou seja, os coeficientes são insignificantes.
Teste White para Heteroscedasticidade (M)

Nesta técnica, será verificado se existe a hipótese da presença da heteroscedasticidade.



10 11

O p-valor assumiu um valor de 0,7240, portanto o modelo comparado com as notas de Matemática 
não apresenta heterocedasticidade.
Tabela 3

. 

                                                   
               Total        10.08      7    0.1843
                                                   
            Kurtosis         2.46      1    0.1165
            Skewness         6.29      3    0.0983
  Heteroskedasticity         1.32      3    0.7240
                                                   
              Source         chi2     df      p
                                                   

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

         Prob > chi2  =    0.7240
         chi2(3)      =      1.32

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity
White's test for Ho: homoskedasticity

. . estat imtes, white

Teste White para Heteroscedasticidade (IE)
Já comparado com as notas de Introdução a Economia, o p-valor assumiu um valor de 0,3724, 

portanto o modelo não apresenta heterocedasticidade.
Tabela 3.1

                                                   
               Total         7.29      7    0.3992
                                                   
            Kurtosis         0.03      1    0.8635
            Skewness         4.13      3    0.2473
  Heteroskedasticity         3.13      3    0.3724
                                                   
              Source         chi2     df      p
                                                   

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

         Prob > chi2  =    0.3724
         chi2(3)      =      3.13

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity
White's test for Ho: homoskedasticity

. . estat imtest, white

Teste de Breusch-Pagan (M)
O teste de Breusch-Pagan é utilizado para verificar se há o caso de heteroscedasticidade. Nos 

resultados obtidos, o p-valor apresenta-se igual a 0,6391. Não é rejeitada a hipótese nula de variância 
constante ao nível de 5% de significância. Diante disso, há a presença de homoscedasticidade.
Tabela 4
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         Prob > chi2  =   0.6391
         chi2(1)      =     0.22

         Variables: fitted values of nota
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Teste de Breusch-Pagan (IE)
Nos resultados obtidos, o p-valor apresenta-se igual a 0.4642. Não é rejeitada a hipótese 

nula de variância constante ao nível de 5% de significância. Diante disso, há a presença de 
homoscedasticidade.
Tabela 4.1

         Prob > chi2  =   0.4642
         chi2(1)      =     0.54

         Variables: fitted values of nota
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Teste Jb6 (M)
Tabela 5

. 

Jarque-Bera test for Ho: normality: (nota)
Jarque-Bera normality test:  3.033 Chi(2)  .2195
. jb6 nota su afc eep paes noconstant

O valor de JB6 estimado para a amostra é de 3.033 e o p valor é de 0,2195. Desta forma, com 
base no p valor não pode rejeitar a hipótese nula ao nível de significância de 10%, uma vez que o p valor 
para o respectivo JB calculado é maior que 10% (21,95%)

Teste Jb6 (IE)
Tabela 5.1

Jarque-Bera test for Ho: normality: (nota)
Jarque-Bera normality test:  1.012 Chi(2)   .603
. jb6 nota su afc eep paes noconstant
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O valor de JB estimado para a amostra é de 1.012 e o p valor é de 0,603. Desta forma, com base 
no p valor não pode rejeitar a hipótese nula ao nível de significância de 10%, uma vez que o p valor para 
o respectivo JB calculado é maior que 10% (60,3%)
Teste VIF (M) 
Tabela 6

    Mean VIF        4.67
                                    
         eep        4.00    0.250000
        paes        4.50    0.222222
          su        5.50    0.181818
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

Nos resultados obtidos, o FIV mostrou resultados da EEP igual a 4.00, SU 5.50, PAES 4.50, 
sendo que na média, o valor foi de 4,67 . Diante disso, a técnica utilizada foi importante para concluir 
nesse teste específico, que o modelo não apresenta o problema da multicolinearidade.
Teste VIF (IE)
Tabela 4

    Mean VIF        4.67
                                    
         eep        4.00    0.250000
        paes        4.50    0.222222
          su        5.50    0.181818
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

Nos resultados obtidos, o FIV mostrou resultados da EEP igual a 4.00, SU 5.50, PAES 4,50 
,sendo que na média, o valor foi de 4,67. Diante disso, a técnica utilizada foi importante para concluir 
nesse teste específico, que o modelo não apresenta o problema da multicolinearidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo teve como finalidade analisar as notas dos alunos cotistas em relação aos 
não cotistas. O modelo não apresentou os problemas de multicolinearidade e heteroscedasticidade, 
denotando maior credibilidade à análise de regressão, e sem necessitar de medidas corretivas que seriam 
necessárias caso houvesse esses problemas. Mesmo não dando resultados significativos, os dados estavam 
relacionados entre si e permitiu verificar que na matéria que requer um conhecimento prévio, no caso de 
matemática, os alunos provindos de cotas, tiveram um desempenho fraco em relação aos demais, já no 
caso de matérias que não demanda tanto conhecimento prévio, como no caso de Introdução e Economia, 
essa fraqueza em relação aos demais foi pequena, mas ainda sim significante.  
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