
GRUPO DE TRABALHO DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2006/2007

I. INTRODUÇÃO

Em agosto de 2005, a Plenária do XI Encontro de Procuradores e 
Procuradoras  dos  Direitos  do  Cidadão,  realizado  em  Brasília/DF, 
deliberou  pela  criação  de  grupo  de  trabalho  em  “EDUCAÇÃO” 
(Resolução nº 7), considerando necessário debate e metas e procedimentos 
para atuação coordenada dos Procuradores dos Direitos do Cidadão em 
todo o país,  em assuntos de grande relevância prática.  Definidos temas 
prioritários o financiamento mínimo constitucional, a educação inclusiva e 
as ações afirmativas. 

Criado através da Portaria nº 007/2005-PFDC/MPF, de 18/10/05, o 
“GT EDUCAÇÃO”  não  chegou  a  reunir-se  com composição  original, 
iniciando  suas  atividades  apenas  em  novembro  de  2006,  com  outros 
membros, estando atualmente composto pelos Procuradores da República 
Luciana Loureiro Oliveira (Coordenadora),  Enrico Rodrigues de Freitas 
(Vice-coordenador),  Mariane  Guimarães  de  Mello  Oliveira  (titular)  e 
Procurador  Regional  da  República  Roberto  Luís  Oppermann  Thomé 
(secretário – suplente).

II. ATIVIDADES REALIZADAS 2006/2007

No exercício 2006/2007 o GT EDUCAÇÃO realizou quatro reuniões 
presenciais,  na  sede  da  PFDC,  em  Brasília/DF,  em  novembro/2006, 
março/2007, maio/2007 e julho/2007.



Dos temas elencados na Plenária do XI Encontro de Procuradores e 
Procuradoras dos Direitos do Cidadão em agosto de 2005, o GT elegeu as 
seguintes prioridades, levando em conta, ainda, sugestões da PFDC, bem 
como de colegas, recebidas pela rede membros@mpf.gov.br:

1. Acompanhamento  da  Emenda  Constitucional  do  FUNDEB 
(financiamento da educação);

2. Acompanhamento das ações do Ministério da Educação e Secretarias 
da Educação na implantação das disciplinas de Filosofia, Sociologia, 
História  da  África  e  Cultura  Indígena  nas  escolas  (educação 
inclusiva e diversidade/ações afirmativas);

3. Acompanhamento das ações do Ministério da Educação e Secretarias 
da  Educação  na  capacitação  dos  professores  para  ministrarem as 
disciplinas supra referidas (educação inclusiva e diversidade/ações 
afirmativas);

4. Acompanhamento das ações do Ministério da Educação e Secretarias 
da Educação na capacitação de professores em educação inclusiva, 
LIBRAS e BRAILLE, em conjunto com o “GT Inclusão” (educação 
inclusiva e diversidade/ações afirmativas);

5. Acompanhamento  da  implantação  e  aplicação  das  cotas  nas 
Universidades,  FIES,  PRO-UNI  (educação  inclusiva  e 
diversidade/ações afirmativas);

6. Avaliação  do  cumprimento  das  condicionalidades  do  Programa 
Bolsa Família na Educação em conjunto com o GT Alimentação;

7. Acompanhamento das ações do Ministério da Educação e Secretarias 
da Educação na implantação do Programa de Educação Ambiental 
no ensino fundamental (educação inclusiva e diversidade);

8. Exame  da  situação  nacional  quanto  aos  exames  de  admissão  ao 
ensino  infantil,  fundamental  e  médio,  aplicados  pelas  escolas 
-“vestibulinhos”;
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9. Cobrança  indevida  de  taxa  para  expedição  de  diploma  por 
Faculdades  e  Escolas  de  Ensino  Médio.  (Resolução  nº  3/1989)  - 
agregado na 2ª reunião;

10.Revalidações de diplomas de médicos brasileiros formados em Cuba 
- agregado na 3ª reunião;

11.Sistema  de  Informações  da  Educação  (SIOPE)  -  agregado  na  4ª 
reunião;

12.Atuação do MEC na abertura e fiscalização de cursos superiores - 
agregado na 4ª reunião.

A  estratégia  inicial  de  atuação  constituiu  na  remessa  de  ofícios 
requisitórios  a  órgãos  do  MEC  diretamente  responsáveis,  quanto  às 
medidas que tenham sido ou estejam sendo adotadas para concretizar os 
novos  princípios  da  educação  inclusiva  e  diversidade,  a  exemplo  da 
implantação das disciplinas de Filosofia, Sociologia, História da África e 
Cultura  Indígena  em  escolas;  da  capacitação  para  seu  ensino;  da 
capacitação para ensino de LIBRAS e BRAILLE e da implementação do 
programa de educação ambiental no ensino fundamental. 

Lei 10.639/03

Dos  ofícios  expedidos  no  Procedimento  PFDC  nº 
1.00.000.011118/2005-21,  instaurado para  acompanhar  as  atividades do 
GT EDUCAÇÃO, obteve-se  retorno apenas  sobre  o  tema “História  da 
África e Cultura Indígena nas escolas”; os demais, em que pese o tempo 
decorrido,  carecem  de  resposta.  Recebido  o  ofício  nº  189/2007-
GAB/SECAD/MEC  de  19/06/2007  (relativo  ao  Ofício  nº 
469/2007/PFDC/MPF  de  18/05/2007),  quanto  à  inclusão  da  temática 
étnico-racial  nos sistemas de educação,  o GT EDUCAÇÃO considerou 
que  a  resposta  da  SECAD/MEC  não  contemplara  as  medidas 
eventualmente  implementadas  para  alteração  curricular  na  formação 



especializada de professores em nível superior ou para a promoção da Lei 
nº  10.639  no  âmbito  dos  estabelecimentos  particulares  de  ensino 
fundamental  e  médio.  E,  embora tenha apresentado medidas visando à 
educação indígena, não apresentou as que eventualmente foram efetivadas 
para que o ensino da história do Brasil leve em conta as contribuições da 
matriz indígena no âmbito dos estabelecimentos comuns de ensino (não-
indígenas),  públicos  e  privados,  tampouco  apresentando  medidas  de 
capacitação e formação de profissionais da educação comum em temas 
específicos da história, cultura, conhecimentos, manifestações artísticas e 
religiosas indígenas. Desse modo, o GT EDUCAÇÀO sugeriu à PFDC 
solicitar  novas  informações  em  complementação,  prosseguindo  o 
monitoramento das condutas do MEC.

Autorização/credenciamento/reconhecimento de cursos 
superiores de graduação e pós-graduação

O GT EDUCAÇÃO expediu ofício ao MEC quanto às medidas para 
cumprimento da Recomendação PFDC nº 01/2003, do anterior Grupo de 
Trabalho  da  Educação  da  PFDC,  que  impunha  à  SESU  cobrar  das 
instituições  de  ensino  superior  plena  publicidade  e  informação  de  sua 
situação legal  aos alunos e/ou público interessado,  inclusive através de 
manuais  de  processos  seletivos.  Julgada  a  primeira  resposta  (ofício  nº 
1603/2007/MEC/SESU/CGLNES)  insuficiente,  renovou-se  ofício  da 
PFDC, sendo atendida a Recomendação PFDC/GT EDUC/01/2003, pois o 
MEC regulamentara a matéria através de algumas Portarias (entre elas a 
de nº 1120/99), entendendo o GT necessário encaminhar os referidos atos 
normativos aos PRDCs como subsídio para a atuação.



“Vestibulinhos”

Analisados os exames de admissão de crianças e jovens adolescentes 
ao ensino infantil e fundamental, ante a legislação aplicável (CF 88 c/c Lei 
9.394/96,  Parecer  CNE/CEB  nº  26/2003  e  Despacho  CNE/CEB  nº 
3/2005),  o  GT EDUCAÇÃO posicionou-se contrariamente à prática. A 
Assessoria  da  PFDC,  a  fim de  verificar  a  incidência  dos  denominados 
“vestibulinhos”  nas  escolas  do  país,  compilou  as  respostas  dadas  a 
consulta  eletrônica  na  rede  membros@mpf.gov.br,  identificando  alguns 
procedimentos  administrativos  e  ao  menos  uma  Ação  Civil  Pública, 
ajuizada  pela  PR/SP,  com  liminar  proibitiva.  No  mesmo  tema  e  no 
Procedimento  Administrativo  PR/RS  nº  1.29.008.000327/2005-51 
manifestou-se o GT pela aplicabilidade do Parecer CNE/CEB nº 26/2003 à 
integralidade  dos  estabelecimentos  de  ensino  fundamental,  públicos  e 
privados, aí incluídos os colégios militares, por entender que não se pode 
considerar  distintas  a  situação  de  crianças  e  pré-adolescentes  que 
ingressam na escola fundamental, militar ou não, para fim de submissão a 
testes classificatórios, já que todas são igualmente protegidas, por cláusula 
constitucional, contra os efeitos negativos desses testes citados no parecer 
do CNE; Por outro lado, uma vez que a LDB classifica a educação básica 
em educação infantil, ensino fundamental e médio, conforme os níveis de 
maturidade escolar, e o parecer refere-se ao ingresso na educação infantil e 
ensino fundamental,  não há razão para distinguir a aplicabilidade desse 
entendimento em séries diversas dentro do mesmo nível  de maturidade 
escolar. O GT estuda, ainda, a possibilidade de, mediante atuação conjunta 
com a PR/DF, apurar o descumprimento desse parecer do CNE (que veda 
“vestibulinhos”) pelos colégios militares, adotando-se as medidas judiciais 
e extrajudiciais cabíveis.
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Cotas nas universidades. Programas de inclusão e diversidade
(Pro-Uni, FIES)

Para conhecer a problemática decorrente da implementação de cotas 
étnico-raciais e/ou sociais pra ingresso nas universidades, o GT, com o 
auxílio  da  Assessoria  da  PFDC,  produzirá  relatório  sobre  a  situação 
normativa  e  jurisprudencial,  e  sobre  a  adoção  das  cotas  no  Brasil. 
Adicionalmente,  o GT acompanha, através de Assessoria, a tramitação, 
inclusive audiências públicas, do chamado Estatuto da Igualdade Racial. 
Deliberou o GT aprofundar o estudo desse tema, para fazer manifestação 
ao Procurador-Geral da República, em defesa da constitucionalidade de lei 
estadual  fluminense  instituidora  de  ação  afirmativa  para  ingresso  de 
candidatos  em  universidades  estaduais,  objeto  da  ADIN nº  3197,  em 
trâmite no Supremo Tribunal Federal. 

Cobrança de taxas para expedição de diplomas
por instituições de ensino superior

Ante a Resolução CNE/CFE) nº 3/89 e após debatido o assunto com 
o Procurador da República Carlos Henrique Martins Lima, do “Ofício da 
Educação” da PR/DF e membro colaborador, o GT adotou como melhor 
estratégia de combate a essa prática, que se generaliza nas instituições de 
ensino  superior,  sobretudo  privadas,  a  instauração  de  procedimento 
administrativo, a fim de expedir recomendação ao MEC no sentido de lhe 
impor  fiscalização  com  punição  rigorosa  de  IES  em  falta,  mediante 
propositura, se necessário, de Ação Civil Pública em face das autoridades 
omissas, sem prejuízo de outras ações pelos Procuradores da República 
oficiantes em cada unidade do MPF, diante de casos concretos de violação 
da lei.



Financiamento constitucional da educação

O  GT  EDUCAÇÃO  acompanhou  a  tramitação  da  Emenda 
Constitucional nº 53/06 e da Medida Provisória nº 399/06, que, convertida 
na  Lei  nº  11.494/2007,  regulamentou  o  FUNDEB  -   Fundo  de 
Desenvolvimento da Educação Básica – substituto do extinto FUNDEF. 
Malgrado  o  texto  aprovado  careça  de  estudo  mais  apurado,  o  GT  já 
produziu  algumas  observações  preliminares,  constantes  do  “Manual  de 
Atuação”  a  ser  futuramente  apresentado,  com sugestões  de  atenção  do 
MPF para alguns pontos relevantes da nova sistemática de financiamento 
da educação.

Condicionalidades do Programa Bolsa Família vinculadas à educação

Por sugestão da PFDC, o GT EDUCAÇÃO adotou como tema de 
sua  atuação  observar  o  cumprimento  das  condicionantes  do  programa 
Bolsa Família, vinculadas à educação (obrigação de matrícula de crianças 
em idade  escolar  e  freqüência  escolar  mensal  mínima),  notadamente  a 
averiguação  das  providências  adotadas  pelos  Ministérios  do 
Desenvolvimento  Social  e  da  Educação  quanto  à  fiscalização  do 
cumprimento por escolas, gestores municipais e estaduais do programa, 
entre  outros  incumbidos.  Entende  o  GT  que  o  descumprimento  não 
fiscalizado e/ou sancionado das obrigações relativas à educação subverte 
uma  das  finalidades  legais  do  programa,  a  exemplo  da  emancipação 
cidadã  dos  beneficiários,  convertendo-se-o  em  mero  programa  de 
transferência de recursos. Uma vez que o GT Alimentação Adequada já 
tratava do assunto, sob a ótica da segurança alimentar, não foram feitos 
novos questionamentos ao MDS, a fim de evitar duplicidade de ações. O 
GT EDUCAÇÃO aguarda, assim, realize o MDS seminário para discutir a 
atual  situação  de  cumprimento  e  fiscalização  das  condicionalidades  do 
Bolsa  Família,  de  que  deverá  participar  para  obter  os  esclarecimentos 



necessários.  Há,  de  todo  modo,  no  esboço  do  “Manual  de  Atuação” 
sugestões de pontos relevantes à atuação ministerial. 

Atuação do MEC na abertura e fiscalização de cursos superiores

Considerando  o  crescente  número  de  cursos  de  graduação 
autorizados  pelo  MEC  e  também  crescente  número  de  denúncias  de 
irregularidades, má qualidade de ensino e descumprimento de normas por 
parte de IES, o GT entende necessário continuidade de suas atividades no 
exercício 2007/2008, a fim de abordar com maior profundidade o tema da 
fiscalização do MEC sobre tais entidades, já  tendo sugerido à PFDC a 
requisição  das  seguintes  informações:  a) qual  o  número  de  cursos  de 
graduação autorizados pelo MEC nos últimos cinco anos, indicando nome 
do curso, cidade e instituição de ensino; b) qual o número de cursos não 
autorizados no mesmo período, com idênticas informações;  c) nos casos 
de cursos de medicina e direito,  esclarecer se os pareceres  prévios das 
respectivas entidades de classe são considerados vinculantes, indicando o 
fundamento; d) houve cursos de medicina e/ou direito autorizados sem ou 
contra referidos pareceres prévios;  e) quantos processos administrativos 
foram pelo MEC instaurados, nos últimos cinco anos para apuração de 
deficiências previstas no parágrafo 1º do artigo 46 da Lei nº 9.394/96 (LDB); 
f) quantos processos administrativos instaurados pelo MEC, nos últimos 
cinco  anos,  resultaram  em   desativação  de  cursos  e  habilitações,  em 
intervenção em instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da 
autonomia ou em descredenciamento, indicando os fundamentos. A partir 
desses  dados pretende o GT iniciar  atuação mais incisiva no tocante  à 
cobrança do restabelecimento de uma estrutura de fiscalização compatível 
com a crescente demanda pela abertura de cursos superiores de graduação 
e pós-graduação no país.
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Na 3ª e na 4ª reunião, o  GT EDUCAÇÃO recebeu  convidados do 
Ministério da Educação e do INEP – Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, para tratar de algum dos temas 
priorizados, a saber:

Drª  Maria  Paula  Dallari  e  Dr.  Esmeraldo  Malheiros  –  Consultoria 
Jurídica do MEC.

Pretendia-se obter da Consultora Jurídica do Ministério da Educação 
esclarecimentos acerca dos índices de judicialização e da posição do MEC 
em juízo sobre os temas:  a) cobrança de taxas de diploma;  b) taxas em 
instituições públicas de ensino e de cursos de pós-graduação latu sensu; c) 
capacitação de professores e cobrança na implementação nas escolas, dos 
conteúdos  de  filosofia,  sociologia,  história  e  cultura  afro-brasileiras  e 
cultura  indígena;  d) prática  de  “vestibulinhos”;  e) capacitação  de 
professores em educação inclusiva, LIBRAS e BRAILLE; f) implantação 
e aplicação das cotas nas Universidades, FIES, Pro-Uni;  g)  mecanismos 
de  implementação  do  FUNDEB;  h) regulação  e  supervisão  do  Ensino 
Superior.  Os convidados,  de início,  afirmaram não poder se manifestar 
sobre a totalidade dos assuntos pautados, por afetos a diversos órgãos na 
estrutura do MEC, sendo os Secretários de cada área mais indicados para 
discutir as questões postas pelo GT. Sobre o ensino superior, a Consultoria 
Jurídica  do  MEC  reconheceu  que  a  supervisão  do  ensino  superior  é 
deficiente, embora tomadas algumas iniciativas para melhorar o quadro, 
como a criação da CONAES. Afirmou que é prioridade do MEC estruturar 
mecanismos  de  informação  ao  estudante  e,  também,  de  avaliação  das 
entidades de ensino. Reconheceu que o MEC ainda não possui estrutura 
suficiente para dar andamento às “denúncias” de irregularidades recebidas 
via  Internet.  Confirmou a  vigência  e  a  aplicabilidade  da  Resolução  nº 
03/89,  do  antigo  CFE,  que  veda  a  cobrança  de  taxas  de  diploma  por 
entidades de ensino superior. Acerca da  cobrança de taxas por instituições 



públicas  de  ensino  superior,  adiantou  que  concebe  a  possibilidade  de 
remuneração  de  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu (especializações, 
aperfeiçoamentos  etc),  uma  vez  que  estas  modalidades  não  estariam 
contidas  na  obrigação  de  ensino  (gratuito,  segundo  o  art.  205,  da 
Constituição  Federal),  mas  sim  na  atividade  de  extensão  das 
universidades,  que  não  precisa  ser  gratuita.  Apontou,  contudo,  a 
necessidade de se apurar de que modo os docentes das universidades estão 
sendo empregados  nesses  cursos,  para  evitar  que  sejam indevidamente 
desviados da atividade de ensino regular (avaliação de carga horária etc), e 
ainda, a conveniência de fiscalizar se os recursos arrecadados estão sendo 
aplicados nas finalidades da Universidade. O GT EDUCAÇÃO pretende 
prosseguir os contatos com os responsáveis imediatos por cada área de 
interesse do Ministério da Educação (SEED, SECAD, SEB, SESU, INEP), 
para  obter  maiores  esclarecimentos  quanto  às  ações  e  omissões  do 
Ministério. 

Sr. José Dias, Coordenador de Estatísticas Educacionais do INEP/MEC 
e Sr. Cristiano Cazita – Técnico INEP/MEC.

Os servidores do INEP apresentaram ao MPF o  SIOPE – Sistema 
de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Trata-se de 
“sistema que coleta,  processa e  dissemina eletronicamente  os dados da 
União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  relativos  às 
receitas totais, aos recursos vinculados à educação e às correspondentes 
despesas realizadas, desagregadas segundo nível de ensino e natureza. O 
principal  objetivo  do  SIOPE  é  levar  ao  conhecimento  da  sociedade  o 
quanto as três esferas de governo investem efetivamente em educação no 
Brasil, fortalecendo, assim, os mecanismos de controle social dos gastos 
na manutenção e desenvolvimento do ensino. Dessa forma, este sistema 
contribui para garantir maior efetividade e eficácia das despesas públicas 
em educação e,  em última instância,  para a melhoria da qualidade dos 



serviços  prestados  à  sociedade  pelo  Estado”1.  Na  visão  do  GT 
EDUCAÇÃO,  o  SIOPE  merece  ser  mais  debatido,  aprofundado  e 
aprimorado, porque constitui ferramenta de pesquisa e controle, bastante 
importante na fiscalização do financiamento constitucional da educação. 
Por conta disso, notas gerais sobre o SIOPE foram incluídas no “Manual 
de  Atuação”  a  ser  apresentado  oportunamente.  Uma  vez  que  só  foi 
apresentado ao GT na 4ª reunião (12 de julho de 2007), é necessário que o 
sistema seja ainda melhor estudado pelo GT EDUCAÇÃO, para que se 
possa apontar, com maior precisão, os seus benefícios e eventuais falhas 
como ferramenta de pesquisa e controle.

O GT EDUCAÇÃO esteve, ainda, reunido com o Subprocurador-
Geral da República    Eugênio José Guilherme de Aragão  ,  que suscitou a 
questão  da  resistência  enfrentada  pelos  médicos  brasileiros  e  cubanos 
formados  em  Cuba quanto  à  revalidação  de  seus  diplomas  pelas 
universidades brasileiras. 

No encontro, ficou decidido que o Dr. Eugênio Aragão, através da 
CCJI,  encaminharia  à  PFDC  relatório  sobre  o  tema,  para  que  esta, 
juntamente  com  o  GT  e  a  PR/DF  (Ofício  da  Educação),  coordenasse 
reunião  com  representantes  da  Associação  dos  Médicos  Brasileiros 
Formados em Cuba, da Universidade de Brasília, do Conselho Federal de 
Medicina, da Secretaria de Educação Superior do MEC, do Ministério das 
Relações Exteriores, a fim de tentar equacionar a questão, tendo em vista 
acordo  diplomático  existente  entre  os  governos  brasileiro  e  cubano 
(pendente  de  ratificação  pelo  Legislativo),  bem  como  o  prévio 
reconhecimento  do  MEC  quanto  à  equivalência  dos  currículos  de 
graduação  em  Medicina  entre  as  universidades  brasileiras  e  cubanas. 
Posteriormente, o GT teve ciência da representação da Associação de Pais 
e Amigos dos Estudantes e Médicos formados em Cuba – APAC, sobre a 
1 Conforme definição constante da página www.siope.inep.gov.br. 
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revalidação de diplomas,  tendo sugerido o encaminhamento de cópia a 
todos  PRDC´s  para  ciência  e  providências  cabíveis,  especialmente 
apuração  do  cumprimento  da  Resolução  CNE/CES  nº  01/2002  pelas 
universidades  públicas  federais.  Sugeriu,  ainda,  à  PFDC que solicite  à 
entidade  representante  as  seguintes  informações: a) em  quais 
universidades houve requerimento de revalidação de diplomas de cursos 
de  medicina  em  Cuba;  b)  quantos  diplomas  já  foram  revalidados, 
indicando a universidade e a forma com que obtido (administrativa ou 
judicial);  c) quantos  casos  pendem  de  decisão  administrativa  e  desde 
quando,  indicando a  instituição superior  de ensino;  d)  quantos pedidos 
foram negados, apontando as justificativas e universidades. Considerando, 
por fim, que o tema pode suscitar controvérsias em sua compreensão, o 
GT indica a inclusão do tema para discussão no XIII Encontro Nacional de 
Procuradores e Procuradoras dos Direitos do Cidadão.

Por  fim,  no  decorrer  do  período de  atuação,  o  GT EDUCAÇÃO 
analisou,  sugerindo  providências,  34  (trinta  e  quatro) Despachos  da 
Procuradora  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão  e 27  (vinte  e  sete) 
Procedimentos  Administrativos  encaminhados  à  PFDC  para  fins  de 
homologação de arquivamento.

III. RESULTADO DO EXERCÍCIO 2006/2007

“Manual de atuação do GT EDUCAÇÃO”

A fim de traçar um panorama geral sobre as questões tratadas pelo 
grupo,  no  exercício  2006/2007 e  oferecer  aos  colegas  Procuradores  da 
República subsídios para a sua atuação, o GT EDUCAÇÃO apresentará, 
futuramente,  o  embrião  do  seu  “Manual  de  Atuação”,  que  versará  os 
seguintes temas: a) fiscalização da cobrança de taxas de diploma e em 
cursos de pós-graduação lato sensu; b) fiscalização da atuação do MEC na 



capacitação de professores e cobrança na implementação nas escolas, dos 
conteúdos  de  filosofia,  sociologia,  história  e  cultura  afro-brasileiras  e 
cultura  indígena,  educação  ambiental;  c)  fiscalização  da  prática  de 
“vestibulinhos”;  d) atuação do  MEC  e  Secretarias  de  Educação  na 
capacitação de professores em educação inclusiva, LIBRAS e BRAILLE; 
e) programas de inclusão e diversidade nas Universidades – cotas, FIES, 
PRO-UNI;  f)  FUNDEF  x  FUNDEB;  g)  cumprimento  das 
condicionalidades da educação do Programa Bolsa Família; h) SIOPE.

 A intenção do GT é inserir no link próprio da página da PFDC a 
versão  preliminar  do  referido  “Manual”,  que  obviamente  deverá  ser 
aprimorado ao longo do próximo exercício, inclusive a partir de críticas e 
sugestões dos colegas interessados. 

IV. PLANO ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO 2007/2008

Justificativa

O GT EDUCAÇÃO, com a sua composição atual, é um dos mais 
recentes no âmbito da PFDC, tendo iniciado suas atividades, de fato, em 
novembro  de  2006,  quando  se  realizou a  sua  primeira  reunião.  Conta, 
portanto, com 08 (oito) meses de efetivo funcionamento, período de tempo 
bastante curto para colher os frutos do trabalho iniciado. É possível dizer 
que o grupo ainda se encontra num processo de integração entre membros 
e colaboradores, bem como de consolidação de estratégias, sendo exato, 
ainda,  que há real necessidade de aprofundar os temas em estudo, mesmo 
porque  muitas  das  respostas  aos  questionamentos  feitos  ainda  estão 
pendentes. Por isso, mostra-se  bastante relevante a permanência do grupo, 
no âmbito da PFDC, sob pena mesmo de se deixar pela metade e sem 
resolução as ações iniciadas. 



Novas metas

Sem prejuízo do prosseguimento do acompanhamento das ações já 
em curso, o GT EDUCAÇÃO considera importante, doravante, focar a sua 
atenção em dois temas principais:

 
a)  Consolidação  e  aperfeiçoamento  do  SIOPE,  como  ferramenta  de 
indiscutível relevância para a fiscalização do financiamento constitucional 
do  investimento  em  educação,  mediante  sugestões,  recomendações  de 
correções, inserção de novos indicadores e aprimoramento dos existentes 
ao  INEP,  sobretudo  diante  do  aumento  do  investimento  em  ações  de 
educação que o FUNDEB trará para a União, os Estados e Municípios.

b) Atuação do MEC na abertura e fiscalização de cursos superiores, com 
cobrança do estabelecimento de uma estrutura real de monitoramento e 
fiscalização da educação superior, em todas as suas fases, compatível com 
o volume e a velocidade do credenciamento de instituições e da abertura 
de cursos que se tem visto nos últimos anos.

Plano de trabalho

Para desenvolver as novas metas e prosseguir no aprofundamento 
das  ações já  em curso,  o  GT EDUCAÇÃO sugere a  realização de,  no 
mínimo, seis reuniões bimestrais,  a partir  de setembro de 2007 (set/07, 
nov/07, jan/08, mar/08, maio/08, jul/08), a serem realizadas em Brasília, 
preferencialmente em dois dias, tendo em vista a oportunidade de trocar 
idéias  com técnicos  e  autoridades  públicos  e  ouvir  esclarecimentos  de 
experts nos assuntos de atuação do GT, além de debater, decidir e aplicar 
os meios de ação do GT, e de se manifestar em despachos e procedimentos 
da PFDC.



Ainda  levando  em conta  a  característica  da  recente  formação  do 
grupo,  o  GT  EDUCAÇÃO  considera  razoável  e  importante  manter  a 
mesma  estrutura  e  composição  (membros),  sem  embargo  de  aceitar  a 
adesão  de  mais  01  (um)  membro  (na  condição  de  titular,  suplente  ou 
colaborador), caso haja interesse e aprovação pela Plenária do próximo 
Encontro de Procuradores e Procuradoras dos Direitos do Cidadão.  

Solicita, ainda, à PFDC, que faça gestões junto à administração do 
MPF para permitir a participação mais efetiva dos membros colaboradores 
não residentes no Distrito Federal. 

V. CONCLUSÃO

O membros do GT EDUCAÇÃO agradecem à Exma, Procuradora 
Federal  dos  Direitos  do  Cidadão  a  confiança  depositada,  registrando 
também o valioso apoio da Assessora Célia Tosta na execução das tarefas 
que lhe foram indicadas. 

Certos  de  que  a  luta  do  MPF  pela  concretização  do  direito  à 
educação,  em  todos  os  seus  níveis,  só  tende  a  ser  incrementada  por 
iniciativas  dessa  natureza,  submetemos  à  PFDC  e  à  Plenária  do  XIII 
ENPDC o presente relatório, aprovado pelos membros abaixo nominados. 

Brasília, DF, 23 de julho de 2007.
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