
GRUPO DE TRABALHO DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2007/2008

I. INTRODUÇÃO

Criado pela Portaria nº 007/2005-PFDC/MPF, de 18/10/05, o GT EDUCAÇÃO iniciou as 
suas atividades em novembro de 2006.

Atualmente, o GT é composto pelos Procuradores da República Luciana Loureiro Oliveira 
(PR/DF Coordenadora), Enrico Rodrigues de Freitas (PRM/ Cachoeira do Sul Vice-Coordenador), 
Mariane  Guimarães  de  Mello  Oliveira  (PR/GO Membro  titular),  pelo  Procurador  Regional  da 
República  Roberto  Luís  Oppermann  Thomé  (PRR4  Membro  titular)  e  pela  Procuradora  da 
República  Maria  Cristina  Manella  Cordeiro  (PR/RJ  Membro  suplente),  além de  colaboradores 
eventuais. 

No último Encontro de Procuradores e Procuradoras dos Direitos do Cidadão, realizado em 
Brasília-  DF, em agosto de 2007, a Plenária deliberou pela continuidade das atividades do GT, 
aprovando as metas por ele apresentadas no Relatório de Atividades 2006-2007, como objetivos 
prioritários para o período 2007-2008. 

Assim, sem prejuízo do prosseguimento do acompanhamento das ações já em curso, o GT 
EDUCAÇÃO sugeriu 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.

1



Nos  trabalhos  de  grupos,  sugeriu-se  ainda  que  o  GT se  debruçasse  sobre  as  seguintes 
questões:a) fiscalização do MEC sobre os cursos de pós-graduação lato senso (especializações); b) 
FIES; c) Educação Tecnológica; d)  utilização do ENAD como instrumento de aferição da qualidade 
do ensino. 

Na medida do possível, o GT Educação procurou observar as sugestões do Encontro, a par 
de atuar em outras frentes que lhe pareceram relevantes, por orientação da PFDC e proposição de 
colegas, sem, contudo, afastar-se significativamente das linhas iniciais de trabalho.

II. ATIVIDADES REALIZADAS 2007/2008

Ao longo do exercício 2007/2008, o GT EDUCAÇÃO realizou três reuniões presenciais, 
todas na sede da PFDC, em Brasília-DF, nos meses de novembro/2007, abril/2008 e julho/2008.

A seguir,  os  assuntos  que  foram  objeto  de  discussão  e  atuação  do  GT  e  respectivas 
providências adotadas: 

1. COBRANÇA DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS. Com a edição da Portaria 
Normativa n. 40 (artigo 32, parágrafo 4º, veda expressamente a cobrança), após numerosas 
ações do MPF em variadas localidades e injunções do GT em face do MEC, não há mais 
necessidade  de  normatização  do  assunto.  Já  que  o  MEC  afirma  não  ter  condições  de 
fiscalizar,  caso a  caso,  o assunto,  é  pertinente,  a partir  de agora,  utilizar o sistema de 
nacional  de  proteção  do  consumidor,  para,  através  dos  PROCONS,  possibilitar  a  
fiscalização das IES e a autuação daquelas que descumprirem a norma. O GT aguarda a  
resposta a ofício encaminhado ao DPDC, sobre o assunto. Ao mesmo tempo, já sugeriu a  
replicação  de  TAC  firmado  pela  PRGO  com  a  AMESG,  o  PROCON/GO,  a  UFG,  os  
CEFETs/GO  e  as  IES,  contemplando  a  impossibilidade  de  cobrança  das  taxas  de  
expedição e registro de diplomas, além da necessidade de respeito ao prazo máximo de 120  
dias para entrega do documento ao aluno, a partir do requerimento.  O GT entende que 
todas as providências  a  serem adotadas em âmbito nacional  já  o  foram, de  modo que  
eventuais demandas pontuais que surjam poderão ser apreciadas por Procuradores de cada 
localidade.  

2.  CNE.  PARTICIPAÇÃO  INSTITUCIONAL.  Participação  do  Ministério  Público 
Federal como observador no Conselho Nacional de Educação – CNE. O GT apurou que os 
representantes do MPF não estavam sendo convidados para as reuniões e verificou que as  
pautas disponíveis  no site  do CNE não informam os assuntos a serem tratados.  Assim,  
sugeriu que a PFDC solicitasse ao Conselho informar, com antecedência, os assuntos em  
pauta,  aos  membros  observadores,  a  fim  de  que  possam  efetivamente  participar  das  
reuniões, quanto aos temas de interesse da instituição ministerial. O CNE já foi cientificado 
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da demanda do MPF. 

3.  EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. A  proliferação indiscriminada de  cursos  à  distância  
levou o GT a sugerir  à  PFDC que recomendasse ao Ministro da Educação apresentar  
cronograma de fiscalização dos pólos já autorizados, não expedindo novas autorizações  
antes  de  estruturar  fiscalização  regular,  devendo  ater-se  aos  requisitos  do  Decreto  nº  
5773/2006, especialmente no tocante às questões dos tutores, instalações e biblioteca, que 
deve ser física e virtual. Houve reunião em 04.12.2007 entre o MEC e a PFDC, com a 
participação da Dra. Mariane e Dr. Peterson que são participantes do GT Educação. Logo  
após,  a  EAD foi  normatizada  pelo MEC através  da Portaria Normativa nº  40,  de  12  
dezembro de 2007 em seus artigos 8º e 9º e Decreto nº 6.303, de mesma data. O MPF 
cobrará do MEC, mediante ofício próprio, apresentação de cronograma de fiscalização dos 
pólos  de  ensino  a  distância,  sobretudo  no  que  tange  à  regulamentação  operada  pela  
Portaria Normativa nº  40/2007. Em 16/06/2008 foi realizado o  Seminário Internacional 
sobre Educação a Distância, promovido pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara do 
Deputados,  na  qual  esteve  o  GT representado pela  assessora  Célia  Tosta.  Encaminhado 
Ofício nº 43/2008/PFDC/MPF-GPC de 25/06/2008 ao Secretário de Educação a Distância 
do MEC. O GT aguarda resposta do MEC quanto ao ofício enviado.

4.  CREDENCIAMENTO.  Instituições  de  ensino  superior  que  descumprem  os 
requisitos  de  autorização  e  credenciamento. Ante  a  assumida  carência  de  meios  de  
fiscalização pelo MEC (Portaria nº 608, de 28/07/2007), o GT ponderou a necessidade de  
solicitar  ao  MEC  que  informasse  as  obrigações  assumidas  pelas  IES  no  ato  de  
credenciamento ou autorização e determinasse, em cumprimento ao disposto no art. 47 da  
LDB  (Lei  nº  9.394),  a  publicação  de  extrato  dos  requisitos/compromissos  básicos,  
permitindo  aos  estudantes  fiscalizar  seu  cumprimento  ao  longo  do  curso  e  acionar  o  
sistema de  defesa  do  consumidor  se  necessário.  A mesma Portaria  MEC nº  40,  de  12  
dezembro de 2007, supre o que seria solicitado ao Ministério, pois contém as informações  
sobre as condições mínimas que as IES devem garantir aos alunos, durante todo o curso,  
sob  pena  de  descumprimento  do  contrato  de  prestação  de  serviços.  Algumas  dessas  
obrigações já constavam da Portaria 2864, de 24 de agosto de 2005, sobretudo quanto  à  
necessidade de tais informações estarem disponíveis no site das escolas. O GT sugeriu à 
PFDC, então, oficiar ao DPDC, para que recomende aos PROCONs que atentem para as  
obrigações mínimas fixadas pela Portaria nº 40/2007 e exerçam fiscalização efetiva sobre  
as  IES,  autuando-as nas hipóteses em que  não estejam dando a devida publicidade às  
condições  mínimas  do  serviço,  bem como nos  casos  em que  estejam descumprindo  as  
obrigações assumidas perante os alunos/consumidores. Sugeriu, ainda, que os PRDCs ou  
titulares de ofícios da educação nos Estados e Municípios oficiem às associações locais de  
mantenedoras  de  ensino  superior  ou,  diretamente,  às  próprias  IES,  alertando-as  da  
existência  da  Portaria  MEC nº  40/2007  e  da  necessidade  de  lhe  dar  cumprimento,  e,  
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paralelamente, aos PROCONs, para que se baseiem na referida norma, a fim de fiscalizar o  
seu cumprimento pelas IES. O GT aguarda as respostas do DPDC.

5. ENSINO SUPERIOR. IES. ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO.  O GT sugeriu à 
PFDC orientar os Procuradores com atuação no ofício da educação que, antes de ajuizar 
demandas pontuais em face de instituições de ensino superior,  contatem as associações  
estaduais de mantenedoras do ensino superior ou mesmo a entidade nacional  a fim de  
facilitar  a  requisição  de  informações  e  fiscalização  do  cumprimento  de  normas  e  
obrigações, solicitação atendida pela PFDC, através de mensagem eletrônica.

6. FIES. O GT iniciou um estudo sobre a legalidade da aplicação dos índices de reajuste  
das prestações previstos no contrato-padrão da Caixa Econômica Federal, bem como sobre 
a vigente  política de informação ao estudante mutuário sobre a evolução do valor das  
prestações nas diversas fases do financiamento, tendo em vista a necessidade de buscar  
junto à CEF solução para prevenir  e  minimizar  as  reclamações  dos  estudantes  que  se  
sentem lesados pela ausência de informação completa acerca da variação das prestações  
contratadas.  Também  analisou  a  prática  do  não  repasse  dos  descontos  normalmente  
praticados pelas IES aos estudantes do programa, com vistas a buscar a adequação do  
comportamento,  se  constatada  infração  às  regras  do  programa.  Teve  conhecimento  do  
parecer  técnico,  produzido  pela  assessoria  da  3a  CCR,  constante  na  ACP  nº 
2004.34.00.017501-0, ajuizada pela PR/SP. O GT reuniu-se, em 25/04, com representantes  
da CEF, tendo discutido os seguintes assuntos: a) exigência de fiador pelo FIES; b) não  
repasse dos descontos dados pelas instituições, nas mensalidades, para a CEF; c) ausência  
de publicidade sobre a evolução do valor das prestações aos mutuários, no momento da  
celebração do contrato; d) estabelecimento de subtetos de financiamento; e) opção pela  
utilização da tabela PRICE. Os representantes da CEF se comprometeram a responder às  
indagações  formuladas  na  reunião,  após  solicitação  formal  do  GT,  resposta  ainda  
pendente.

7.  SELEÇÕES de MESTRADO E DOUTORADO em entidades públicas  de ensino 
superior. O  GT  entende  necessário  levar  o  tema  ao  CNE,  a  fim  de  solicitar-lhe  
normatização  de  critérios  mínimos  para  tais  seleções,  que  observem  o  necessário 
atendimento aos princípios constitucionais da administração pública,  notadamente o da  
impessoalidade. Paralelamente, já minutou recomendação a ser expedida pela PFDC ao 
MEC, adaptando a recomendação expedida pela PR/DF à UNB, a fim de  buscar  uma  
padronização mínima dos critérios de seleção para cursos de mestrado e doutorado, pelas  
demais Universidades Federais . Pretende, ainda, discutir com a CAPES a necessidade de 
que as bolsas sejam conferidas às escolas que cumpram os princípios da administração  
pública nas seleções de Mestrado e Doutorado, no mês de agosto. 

8.  IMPLANTAÇÃO  DAS  DISCIPLINAS  DE  FILOSOFIA,  SOCIOLOGICA, 
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HISTÓRIA DA ÁFRICA  E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, CULTURA INDÍGENA 
nas escolas e capacitação dos professores para ministrarem as referidas disciplinas. Ofícios 
foram remetidos ao MEC para que informasse quais providências tem tomado para capacitar 
professores  das  redes  públicas,  bem como para  incluir  as  temáticas  nos  currículos  dos 
sistemas.  O GT, tomando conhecimento da resposta ao ofícios enviado, considera que a  
fiscalização da implementação desses conteúdos nas escolas deve ser feito no âmbito de  
Estados  e  Municípios,  através  das  secretarias  dos  sistemas  próprios  de  educação,  
preferencialmente em conjunto com os Ministérios Públicos Estaduais, a quem compete,  
também, fiscalizar  o  tema nas  escolas  particulares.  Sugeriu,  ainda,  que a PFDC desse  
conhecimento  aos  colegas  da  recente  edição  da  Lei  nº  11.645/2008,  que  explicita  a  
obrigação do ensino da cultura indígena nas escolas públicas e particulares.  E, por fim,  
sugeriu a remessa de ofícios, para a tomada das  seguintes providências: a) expedição de 
ofício  ao  CNE  solicitando  informar  se  a  Resolução  nº  01  de  2004  foi  adaptada  às  
prescrições da Lei nº 11.645/2008, e em caso negativo recomendar que o Conselho realize 
estudos  no  sentido  de  adaptá-la;  b)  expedição  de  ofício  à  Associação  Nacional  dos  
Dirigentes  das  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior  –  ANDIFES,  à  Associação  
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES e à Associação Nacional das  
Universidades Particulares - ANUP, solicitando informar quais as providências adotadas  
pelas diversas IES, a fim de adaptar suas grades curriculares de seus cursos de licenciatura  
e formação de professores, no sentido de atender as diretrizes das Leis nºs. 10.639/2003 e  
11.645/2008, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias; c) expedição de ofícios aos Conselhos 
Estaduais  de  Educação,  solicitando  que  informem  as  providências  tomadas  para  o  
desenvolvimento das diretrizes curriculares nacionais instituídas pela Resolução CNE nº  
01/2004 (Leis nºs. 10.639/2003 e 11.645/2008); d) oficiar à SESu/MEC para o mesmo fim  
no que tange aos CEFET; e) oficiar ao Comando do Exército para o mesmo fim no que  
tange aos colégios militares; f) oficiar igualmente ao SEB/MEC no que tange aos Colégios  
de  Aplicação  e  ao  Colégio  Pedro  II  do  Rio  de  Janeiro;  e  g)  expedição  de  ofício  ao  
SECAD/MEC solicitando informar quantos profissionais da educação das redes federal,  
estadual  e  municipal,  já  foram  capacitados  para  atender  as  Leis  nºs.  10.639/2003  e  
11.645/2008, quais cursos seminários ou outros eventos já foram promovidos nesse sentido,  
quais as modalidades ou quais tipos de material didático já foram produzidos e se possível  
encaminhando exemplares ao MPF, e como os Conselhos Estaduais de Educação tem se 
inserido nesse processo de capacitação. Sugere, ainda, que a PFDC dê conhecimento aos  
PRDC, da recente edição da Lei nº 11.645/2008, que explicita a obrigação do ensino da  
cultura indígena nas escolas públicas e particulares. Pendentes de resposta.

9. Acompanhamento das ações do MEC e SEC´s na capacitação de professores em 
educação inclusiva, LIBRAS e BRAILLE, em conjunto com o GT Inclusão. Resposta 
do  MEC  a  ofício  expedido  pelo  GT  (Ofício  nº  694/2007-CGAC/tb)  informa  que  a 
Secretaria de Educação Especial viabiliza diversas medidas, como Exame Nacional para 
Certificação de Proficiência em Língua Brasileira de Sinais – Libras e Exame Nacional 
para Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa 
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(realização  anual);  Curso  Superior  Letras  Licenciatura  em Libras  (curso  à  distância  da 
UFSC,  em  convênio  com  diversas  universidades  federais);  o  Curso  Superior  de 
Letras/Bacharelado em Libras  (autorizado pelo  MEC);  Curso  de  Pedagogia  Bilíngüe  – 
Libras/Língua  Portuguesa;  criação  do  cargo  de  Tradutor  e  Intérprete  de  Libras  nas 
instituições  federais  de  ensino  (em  análise  pelo  Ministério  do  Planejamento); 
implementação de Centros de Formação de Profissionais da Educação e de Atendimento às 
pessoas com surdez; implantação de Salas de Recursos Multifuncionais para atendimento 
especializados a alunos surdos e com deficiência auditiva; distribuição de livros didáticos 
acessíveis em Libras e dicionários trilíngües (Inglês/Português/Libras) através do Programa 
Nacional do Livro Didático, etc. Por ora, o GT considera que as ações da Secretaria de  
Educação  Especial  estão  bem  encaminhadas,  devendo,  contudo,  aprofundar-se  para  
abranger  capacitação de  um número cada vez  maior  de  agentes  públicos  e  privados.  
Sugeriu à PFDC que encaminhasse cópia do citado ofício aos PRDCs, a fim de que se  
verifique, no Estados, a efetiva implementação dessas medidas, sobretudo no que tange a 
entidades de ensino federais. Havendo, além disso, no MPU programa de capacitação de 
servidores em LIBRAS, com cursos já em andamento nas unidades, sugeriu comunicação  
aos  colegas  para  que  se  divulgue  a  medida.  Remetido  o  ofício  circular  nº  
001/2008/PFDC/MPF,  de  02  de  janeiro  de  2008,  com a  solicitação.  Encaminhamento  
seguinte: o GT estudará a legislação existente e eventual normatização no âmbito do CNE,  
para recomendar às IES, de modo que adaptem os currículos dos cursos de licenciatura  
para contemplar disciplinas, recursos e conhecimentos atinentes à inclusão de pessoas. 

10.   EDUCAÇÃO AMBIENTAL.  Acompanhamento  das  ações  do  MEC e  SEC  ´s  na 
implantação do Programa de Educação Ambiental no ensino fundamental. Ofício expedido,  
com resposta do MEC (ofício nº 5332/2007 – CGLNES/GAB/SESu/MEC) informando não 
competir à SESu fiscalização para garantir a inclusão da disciplina Educação Ambiental  
nos sistemas de ensino, uma vez que esta é desenvolvida no âmbito curricular, tendo sido 
contemplada a fixação de diretrizes curriculares específicas pela Resolução nº 01/2006, do 
Conselho Nacional de Educação.  O GT entende não haver mais providências a tomar  
frente ao MEC, sugerindo que a PFDC oriente os PRDCs e PDCs a fiscalizar, juntamente 
com os Ministérios Públicos Estaduais, se o tema está sendo implantado nas escolas. 

11. COTAS NO ENSINO SUPERIOR. Acompanhamento da implantação e aplicação das 
cotas nas Universidades – FIES, PRO-UNI, inclusive eventuais irregularidades detectadas 
nesses  programas.  Para  acompanhamento  da  implementação  de  cotas  étnico-raciais  no 
ensino superior, deliberou-se que o GT  produziria relatório acerca da situação normativa e 
jurisprudencial nos diversos Estados, bem como da existência do mecanismo nas diversas 
universidades,  a  ser  incluído  na  cartilha  eletrônica. A  assessoria  do  GT  fez  pesquisa 
minuciosa sobre  o assunto,  compilando-a no  “mapa” das  ações  afirmativas.  Pendente,  
ainda,  a  confecção  de  manifestação  a  ser  encaminhado  ao  PGR,  com  solicitação  de 
manifestação tão logo seja possível na ADIN da CONFENEN contra a lei do PROUNI,  
ainda não julgada, já havendo parecer do Dr. Cláudio Fonteles, favorável ao programa. O 
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GT  também  tomou  conhecimento  de  Parecer  do  Dr.  Rodrigo  Janot  no  Recurso 
Extraordinário  nº  552.564-3/210 relativo  às  cotas  na  Universidade  Federal  do  Paraná  – 
UFPR.

12. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS. Representação da Associação de Pais e Amigos 
dos  Estudantes  e  Médicos  formados  em  Cuba  –  APAC.  Questões  sobre  o  tema 
apresentadas no XIII ENPDC, tendo os integrantes do grupo 2 entendido que a melhor  
forma de  encaminhamento da questão da revalidação de  diplomas estrangeiros  é  pelos 
PRDCs ou Procuradores do ofício da educação, já que cada Universidade Federal, em  
razão de sua autonomia, faz exigências peculiares que devem ser avaliadas caso a caso.  
Houve o Fórum Nacional sobre Revalidação de Diplomas Estrangeiros nos dias 27 e 28/03 
em Campo Grande/MS, com a presença de um Integrante do GT Educação,  Dr. Roberto 
Thomé, de um Colaborador do GT, Dr. Peterson de Paula e da Assessoria do GT, além de 
Membros do MPF, como o Procurador de Santa Catarina, Dr. André Bertuol e Procuradores 
do  Mato  Grosso  do  Sul,  representantes  das  Universidades  Federais,  Senadora  Maria 
Serrano/PSDB-MS, CRM/MS, CFM, AMB, Federação dos Médicos, MEC, Ministério da 
Saúde, MRE, Advogados Universidades, PGU, pai  e advogados de estudantes. Houve a 
edição  da  Carta  de  Campo  Grande.   O  GT,  após  assistir  o  documentário  do   Fórum 
Nacional sobre Revalidação de Diplomas Estrangeiros,  e levando em conta a Carta de  
Campo Grande, expressou sua satisfação com o trabalho realizado pelo Colega Felipe Fritz  
Braga, que conseguiu chegar a um consenso mínimo sobre a matéria e solicitou ao Dr.  
Eugênio  José  Guilherme  de  Aragão,  membro  do  Centro  de  Cooperação  Jurídica 
Internacional  da  PGR  que  prepare  uma  nota  técnica  para  o  GT a  fim  de  que  possa  
deliberar  sobre  a  conveniência  e  oportunidade  de  formular  Recomendação  ao  CNE a 
respeito  de  diretrizes  a  serem observadas  na  revalidação de  Diplomas  Estrangeiros  de  
Medicina.  .Nota técnica pendente. O GT também vai solicitar ao CNE que informe se  há 
processo ou procedimento para reavaliar a normatização existente sobre o assunto. 

13.  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,  com  o  objetivo  de  abordar  com  maior 
profundidade  o  tema  da  fiscalização  do  MEC  sobre  tais  entidades,  o  GT  oficiou  ao 
Secretário de Educação Superior do MEC. O GT, analisando o material encaminhado pelo 
MEC, decidiu solicitar complementação àquele Ministério, com prazo de resposta de 40  
(quarenta) dias, das informações nos seguintes termos, : a) que seja informado o número de  
servidores destinados exclusivamente a apreciação de pedidos de autorização de cursos e  
credenciamento de Instituições;  b)  o  número de servidores destinados exclusivamente a  
fiscalização do cumprimento dos requisitos exigidos ao funcionamento da Instituições; c) o  
número de  servidores  destinados  exclusivamente  ao  acompanhamento  dos  processos  de 
reconhecimento  dos  cursos;  d)  quais  os  mecanismos  de  fiscalização  sobre  cursos  e 
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Instituições em funcionamento sem autorização ou credenciamentos; e) se existem recursos  
orçamentários  destinados à fiscalização do ensino superior,  bem como, o  seu montante 
financeiro em 2008; f) qual o percentual desses recursos no orçamento global do MEC; g)  
quantas Instituições e cursos estão em funcionamento por força de medidas judiciais; h)  
quantos procedimentos administrativos foram instaurados a partir de 2002, para averiguar  
possíveis infrações à legislação do ensino superior em vigor e quantos foram concluídos; i)  
apresentação de cronograma de fiscalização do MEC/SESu, para o biênio 2008/2009 das  
Instituições credenciadas e dos cursos autorizados, indicando os critérios adotados para  
estabelecimento  do  cronograma;  j)  quantos  cursos  terão  as  autorizações  expiradas  no  
biênio  2008/2009;  e  k)  apresentação  de  calendário  do  ciclo  avaliativo  das  IES em 
funcionamento.  Também  realizou,  em  maio  deste  ano,  reunião  com   representantes  da 
SESU/MEC e da CONJUR/MEC para tratar de regulação e fiscalização de ensino superior. 
O GT, com a colaboração do Dr. Carlos Henrique, decidiu implementar a idéia de um “dia  
nacional de fiscalização das IES”, nos moldes do 'piloto” realizado no DF, em que foram 
visitadas  numerosas  instituições  de  ensino,  para  checar,  “in  loco',  as  condições  de  
funcionamento, tomando como base os requisitos constantes da Portaria Normativa 40. A 
intenção é articular com os colegas dos Estados e respectivos PROCONs os procedimentos  
necessários  à  fiscalização.  O  DPDC  já  foi  oficiado  neste  sentido,  estando  o  GT  no  
aguardando a manifestação. 

14. FISCALIZAÇÃO  DE  VESTIBULARES.  MPF  investiga  a  regularidade  dos 
vestibulares aplicados por todas as instituições de ensino superior privadas no Estado de 
Goiás. UNIP  investigada em razão dos indícios de mercantilização da prestação de ensino e 
ausência de critérios no processo seletivo. A instituição aprovou no vestibular de direito uma 
criança  de  08  anos,  estudante  do  ensino  fundamental,  com  desenvolvimento  mental 
correspondente  à  idade.  Ponto  de  pauta  solicitado  por  Dra.  Mariane,  Integrante  do  GT 
Educação.  Quanto  ao  tema,  sugeriu  o  GT  que fosse  encaminhada  aos  PRDC  ou  aos  
Procuradores que atuam na área de Educação, cópia da Portaria nº 391, de 07/02/2002, a  
fim de  que  fiscalizem os  vestibulares  das  IES nos  seus  Estados  para  que  não  aceitem 
inscrições  nos  seus  processos  seletivos  ainda  que  na  qualidade  de  treineiros,  sem que  
estejam cursando o ensino médio ou que possuam o certificado de conclusão deste nível de  
ensino, com o objetivo de evitar a reflexão do episódio ocorrido no Estado de Goiás em que  
uma criança de oito anos foi aprovada em vestibular. 

15.  COBRANÇA  INDEVIDA  DE  MENSALIDADES  PELOS  COLÉGIOS 
MILITARES.  Apreciação  solicitada  pela  Procuradora,  Dra.  Maria  Cristina  Manella, 
Integrante do GT Educação. Conforme memória da  4ª reunião do GT EDUCAÇÃO, foi 
analisado o PA. Nº 1.30.012.000778/2005-16 de 12/09/2006 da PR/RJ, no qual o GT propôs 
que a PFDC encaminhasse aos PRDCs nos estados em que há colégio militar (DF, MG, PR, 
MS, AM, RS, PE, RJ, BA) e PRMs (Juiz de Fora, MG, e Santa Maria, RS), sugestão de 
tratamento uniforme da questão,  quanto à cobrança de mensalidades nos colégios militares. 
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Em 17/09/2007 foi enviado aos PRDC e ofícios da educação, o Ofício Circular/nº16/2007-
MPF/PFDC,  que  tratava  da  cobrança  de  mensalidades  por  estabelecimentos  públicos 
(colégios militares) – provável violação dos arts. 206, inciso IV e 208, inciso I da CF/88). 
(Ofício  Circular/nº16/2007-MPF/PFDC)O  GT,  tomando  conhecimento  da  avaliação 
jurídica feita pela Dra. Maria Cristina Manella nos autos do PA. Nº 1.30.012.000778/2005-
16 de 12/09/2006 e conforme Ofício nº  OF/PR/RJ/GAB/MC/nº  383/2008 de 03/07/2008  
encaminhado,  decidiu  solicitar  à  PFDC que  expeça recomendação  ao  Comandante  do  
Exército,  a  fim de que  seja  revogada o  art.  77  da Portaria  nº  361/30/07/2002,  com a  
cessação  imediata  das  cobranças  nele  elencadas,  tendo  em  vista  a  sua  manifesta 
ilegalidade.

16.  DESCUMPRIMENTO  DO  PERCENTUAL  CONSTITUCIONAL  (18%)  DE 
INVESTIMENTO MÍNIMO NA EDUCAÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL. Diante dos 
indícios de que, por força da DRU – desvinculação das receitas da União – este ente não 
cumpre  os  18%  mínimos  destinados  à  educação,  o  GT  estuda  o  encaminhamento  de 
representação ao PGR para propositura de ADIN em face da norma do ADCT, que estipula a 
DRU. Quanto ao descumprimento dos percentuais mínimos de investimento por Estados e 
Municípios,  entende  que  deve  ser  averiguado,  em  cada  localidade,  pelos  Procuradores 
naturais.

Por  fim,  no  decorrer  do  período  de  atuação,  o  GT  EDUCAÇÃO  analisou,  sugerindo 
providências, 70 (setenta) Despachos da Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão e 06 (seis) 
Procedimentos Administrativos encaminhados à PFDC com solicitações diversas. 

III.  RESULTADO DO EXERCÍCIO 2007/2008

PÁGINA DO GT EDUCAÇÃO. A fim de traçar um panorama geral  sobre as questões 
tratadas  pelo  grupo,  nos  exercícios  de  2006/2007  e  2007/2008  e  oferecer  aos  colegas 
Procuradores da República subsídios para a sua atuação, o GT EDUCAÇÃO, nos próximos 
dias,   atualizará  o  seu  link  no  portal  da  PFDC,  onde  constarão  legislação,  textos  e 
informações relevantes sobre 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 SEC´s na 
capacitação de professores em educação inclusiva, LIBRAS e BRAILLE; e) programas de 
inclusão e diversidade e ações afirmativas nas entidades de ensino superior – cotas, FIES, 
PRO-UNI; f) FUNDEF x FUNDEB; g) condicionalidades da educação do Bolsa Família; h) 
atuação do MEC na abertura, avaliação, supervisão de cursos superiores, presenciais e à 
distância;  i)  SIOPE;  j)  processos  de  seleção  de  cursos   de  mestrado  e  doutorado;  l) 
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revalidação de diplomas estrangeiros; m)cobrança de mensalidades por colégios militares; n) 
descumprimento do percentual constitucional mínimo de investimento na educação pelos 
entes federados etc.

IV.  PLANO ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO 2007/2008

Justificativa. 

O GT EDUCAÇÃO, com a sua atual composição, funciona efetivamente desde novembro 
de 2006.  Considera que este período de tempo ainda é curto para colher os frutos dos trabalhos 
iniciados, havendo real necessidade de aprofundar os temas em estudo e consolidar as estratégias de 
trabalho. Além disso, pela importância cada vez maior que as demandas ligadas à educação impõem 
às tarefas do Ministério Público,  é possível  concluir  ser  relevante a  permanência do grupo, no 
âmbito da PFDC.

Nesse  sentido,  atendendo  às  sugestões  da  nova  Procuradora  Federal  dos  Direitos  do 
Cidadão, Dra. Gilda Carvalho, o Grupo definiu as seguintes prioridades para o próximo exercício, 
sem prejuízo de dar continuidade às ações já iniciadas:

a) Cobrança da construção e implementação de uma política nacional de educação
e profissionalização do adolescente em conflito com a lei nas entidades de
atendimento: SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo), responsabilidades da 
SEDH, do MEC, repasses de recursos
federais mediante convênios (Fundo Nacional da Criança e do Adolescente e
orçamento da SEDH). Para dar início aos trabalhos relativos a esse tema, o GT
solicita à PFDC que encaminhe ofício ao Ministro Secretário de Direitos
Humanos, para que informe se existe política nacional de educação e
profissionalização para os adolescentes em conflito com a lei, desenvolvida nas
unidades de atendimento, bem como qual o estágio de implementação do SINASE.

b) Recursos constitucionais vinculados a educação: art. 212, caput da Constituição
Federal de 1988; Desvinculação das Receitas da União- DRU. SIOPE.

c) Implementação das Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008 e educação inclusiva.

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  2008  (set/08,  nov/08,  jan/09,  mar/09,  maio/09,  jul/09),  a  serem  realizadas  em  Brasília, 
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preferencialmente em dois dias, dada a necessidade 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,  além  de,  eventualmente,  se  manifestar  em  despachos  e 
procedimentos da PFDC, nos assuntos ligados ao direito à educação.

V. CONCLUSÃO

O membros do GT EDUCAÇÃO agradecem a confiança depositada e parabenizam a Exma. 
Subprocuradora-Geral  da  República  Dra.  Ela  Wiecko  Wolkmer  de  Castilho,  pelas  relevantes 
atividades desenvolvidas no curso de seu mandato, ao tempo em que saúdam a Dra. Gilda Carvalho, 
pela assunção das valorosas missões da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

 Registram, também, o valioso apoio da Assessora Célia Tosta na execução das tarefas que 
lhe foram indicadas, que ora deixa a assessoria do grupo por motivo de remoção, dando, de logo, as 
boas-vindas à Assessora Flozilene Oliveira, que passa a auxiliar o grupo.

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 XIV ENPDC o presente relatório, aprovado pelos membros abaixo nominados. 

Brasília, DF, 18 de agosto de 2008.

LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA
Procuradora da República no Distrito Federal

(Coordenadora)

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS
Procurador da República em Cachoeira do Sul/RS

(Vice-Coordenador)

MARIANE G. MELLO DE OLIVEIRA
Procuradora da República no Estado de Goiás

(Membro Titular)
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ROBERTO LUÍS OPPERMANN THOMÉ
Procurador Regional da República / 4ª Região

(Secretário - Membro Titular)

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO
Procuradora da República no Estado do Rio de Janeiro

(Membro Suplente)

CÉLIA MARIA LOPES TOSTA
Assessora Multidisciplinar da PFDC
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