CÂ MA RA LEGISLA TIVA DO DISTRITO FEDERA L 
GABINETE DO DEPUTADO JORGE VIANNA - GAB. 01

EMENDA

EMENDA Nº

(ADITIVA)

(Do Deputado Jorge Vianna)

A o Projeto de Lei Complementar
nº 34, que autoriza a criação e
define as áreas de atuação da
Universidade do Distrito Federal UnDF e dá outras providências.

Adiciona-se o art. 19 ao projeto, renumerando os artigos seguintes, com a seguinte redação:
Art. 19. O ingresso para os cursos de graduação deve reservar metade das vagas para
os programas de inclusão social, destinando cotas para negros e egressos de escolas públicas,
respeitado a proporção populacional dos grupos.
Parágrafo Único. Como forma de incentivar a formação de capital humano local, os
cursos com maior concorrência devem adotar processos seletivos seriados.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda visa garantir uma regulação mínima para distribuição das vagas nos cursos
de graduação. A aprovação do artigo proposto possibilitará a instituição estabelecer os
critérios de distribuição das vagas aos grupos.
Também, é necessário incluir o parágrafo único para privilegiar e aumentar as chances
de ingresso dos estudantes filhos do DF nos cursos mais concorridos, dessa forma aumentar a
fixação dos profissionais formados na UnDF no sistema de saúde do DF.
Do exposto, rogo aos pares a aprovação da presente emenda.
Brasília, 17 de abril de 2020.

JORGE VIANNA
Deputado Distrital
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