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As condições de acesso e permanência estudantil no Ensino Superior brasileiro são marcadas pelas desigualdades 
socioeconômicas presentes na sociedade, que dificultam a entrada dos jovens nas universidades e a continuidade dos 
estudos. Destarte, esta pesquisa visa compreender como a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) como 
processo seletivo trouxe mudanças às políticas de acesso e de permanência estudantil na Universidade Estadual de Feira 
de Santana (UEFS). Para alcançá-lo, será utilizado o Materialismo Histórico-Dialético como método para a análise do 
estudo de caso, dispondo de entrevistas semiestruturadas e questionário, com base teórica em autores como Dubet 
(2015), Marx (2013), Miollo (2001), Ribeiro (1990) e Fernandes (1979). Acreditamos que, com os resultados dessa pesquisa, 
será possível discutir sobre o acesso e a permanência estudantil nessa Universidade, visando contribuir para a avaliação 
e o desenvolvimento de políticas públicas. 
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 The conditions of access and student permanence in Brazilian Higher Education are marked by social and economic 
inequalities present in society, which make it difficult for young people to enter universities and continue their studies. In 
order, this project objective to understand how the use of Unified Selection System (SiSU) as a selection process implied 
changes in access and student assistance programs at State University of Feira de Santana (UEFS). To achieve it, will be 
used the Historical-Dialectical Materialism as metod for the analysis of this case study, featuring semi-structured 
interviews and a questionnaire, theoretically based on authors such as Dubet (2015), Marx (2013), Miollo (2001), Ribeiro 
(1990) and Fernandes (1979). We believe that with the results of this research, will be possible to discuss the admission 
and permanence of students in this University, aiming to contribute to the evaluation and development of public policies. 
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