
OFÍCIO N. 891/2020/MPF/PRDC/SE
Aracaju/SE, 16 de dezembro de 2020.

À Magnífica Reitora Pro Tempore
LILIÁDIA DA SILVA OLIVEIRA BARRETO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Av. Marechal Rondon, s/n, Rosa Elze
CEP: 49100-000 - São Cristóvão/SE
Correio eletrônico: reitor@ufs.br

Objeto: solicitação de informações.

Magnífica Reitora   Pro Tempore  ,   

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da

República signatária, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente com

fundamento no artigo 8º, incisos II e IV, e artigos 11 e 12, todos da Lei Complementar 75/93,

vem,  muito  respeitosamente,  perante  Vossa  Magnificência,  apresentar  as  seguintes

considerações para, ao final, solicitar o que segue:

Considerando  que  tramita  perante  essa  Procuradoria  da  República  o

Procedimento de Acompanhamento de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) de nº

1.35.000.000228/2020-81, firmado entre o MPF e a Universidade Federal de Sergipe em 20

de janeiro de 2020  (em anexo), no qual a instituição assumiu diversas obrigações voltadas à

criação  e  efetiva  implantação  das  Comissões  de  Heteroidentificação  em  todos  os

processos seletivos de ingresso de alunos (graduação, pós-graduação e doutorado), nos

quais haja a reserva de vagas para a população de pretos, pardos e indígenas (PPI), das

quais citamos, em caráter ilustrativo, as seguintes:

Cláusula Segunda 

A  Compromissária  se  obriga  a  realizar  a  implantação  de  Comissão  de

Heteroidentificação para todos os processos seletivos de ingresso de discentes
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(graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado), estejam ou não incluídas no

SISU, de todos os seus campi, cujos editais venham a ser publicados a partir da

data  de hoje,  nos  quais  haja  previsão  de Reserva de Cotas  da população  de

Pretos, Partos e Indígenas (PPI), inclusive para as seleções que ocorrerão nos

próximos meses (Campus Lagarto e Campus Sertão/Nossa Senhora da Glória).

(...)

Cláusula Quinta 

A  Universidade  Federal  de  Sergipe  –  UFS  deve,  independentemente  da

conclusão  das  atividades  do  Grupo  de  Trabalho  criado  pela  Portaria  n.

1717/2019,  no  prazo  de  60  (sessenta  dias),  elaborar  minuta  de  resolução

específica, que ampare as comissões de heteroidentificação para os processos

seletivos  e  concursos  (de  alunos,  professores  e  demais  servidores)  a  ser

submetida à apreciação dos Conselhos Superiores competentes. 

Parágrafo único 

Eventuais  atrasos  na  apreciação  da  minuta  citada  no  caput  pelos  Conselhos

Superiores  competentes  ou  a  sua  não  aprovação  não  exime  a  Universidade

Federal  de  Sergipe  na  implantação  da  comissão  de  heteroidentificação  para

todos os concursos e processos seletivos cujos editais venham a ser publicados a

partir  desta  data,  os  termos  consignados  nas  Cláusulas  Segunda,  Terceira  e

Quarta, a qual deverá ser regida por atos normativos da Reitoria até que haja a

substituição por Resolução do Conselho Superior, observados, do mesmo modo,

os requisitos mínimos estabelecidos e cláusulas anteriores;

Considerando que, em 19 de agosto de 2020, diante de atrasos no cronograma

de cumprimento do TAC em comento, o MPF se reuniu com a Reitoria da UFS e Professores

vinculados ao NEABI (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas), conforme Ata em

anexo,  e  pactuaram  a  adoção  de  providências  para  dar  andamento  ao  seu  regular

cumprimento;  

Considerando que, em cumprimento ao TAC e ao acordo celebrado na citada
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reunião, a UFS encaminhou ao MPF o Ofício 193/2020/GR com as Portarias nº 600, 601, 602

e 603, através das quais criou as referidas Comissões de Heteroidentificação, assim como um

Grupo de Trabalho específico para tratar do tema e desenvolver os trabalhos necessários para

sua viabilização (em anexo);

Considerando que, nos últimos meses (outubro e novembro), o referido Grupo

de Trabalho realizou diversas atividades necessárias à  implementação das Comissões,  tais

como  a eleição de seu coordenador e secretária;  construção do cronograma de atividades,

definição de subgrupos (graduação, pós-graduação e comissão permanente), que realizaram os

trabalhos de elaboração das  minutas de Resolução que deverão reger o funcionamento das

Comissões de Heteroidentificação, a partir de pesquisas em normativas de outras instituições;

discussão e incorporação das especificidades e demandas da UFS; debate com as proposições

dos  subgrupos;  definição  de  critérios  para  funcionamento  das  bancas  de  verificação  em

vigência;

Considerando que, em 15 de dezembro de 2020, o referido Grupo de Trabalho

solicitou reunião com o MPF com a finalidade de relatar todas as atividades realizadas  e

informar  quais  as  pendências  ainda  existentes  para  o  regular  cumprimento  do  Termo  de

Ajustamento de Conduta (TAC) por parte  da Universidade Federal  de Sergipe,  sendo tais

medidas devidamente detalhadas na Ata em anexo;

Considerando que, como se afere da leitura da citada Ata, o Grupo de Trabalho

cumpriu todas as atividades a que se havia comprometido, cabendo, a partir desse momento, à

Universidade  Federal  de  Sergipe,  adotar  todas  as  providências  para  que  as  comissões  de

heteroidentificação sejam efetivamente implementadas  e  postas  em funcionamento o mais

rápido  possível,  devido  ao  longo  atraso  já  suportado  para  que  a  instituição  realize  a

fiscalização das cotas étnico-raciais, cumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta firmado,

cujos prazos se encontram superados;

Considerando  que  tais  providências,  a  cargo  da  Universidade,  envolvem

medidas como:
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a) Tramitação célere das resoluções cujas minutas foram elaboradas pelo GT,
seguindo todas as etapas previstas em seus atos normativos internos para aprovação
pelo Colegiado competente;

b) Organização, através de seus órgãos internos vinculados à Reitoria (Pro Reitoria de
Graduação e Pro Reitoria de Pós Graduação), dos trabalhos para que as Comissões
de Heteroidentificação, que já estão devidamente criadas por Portaria, possam
dar início a suas atividades, adotando-se as seguintes providências: planejamento de
cronograma em conjunto com as comissões, convocação dos alunos matriculados nas
cotas étnico-raciais para avaliação pelas comissões (por correio ou outro meio a ser
definido pela Universidade), fornecimento da estrutura/suporte para os trabalhos das
comissões (transporte, local apropriado, material sanitizante para prevenção da Covid-
19, equipamento e pessoal para filmagem dos atos de funcionamento da Comissão
etc);

c)  Adaptação  de  seus  sistemas  informatizados,  tais  como  o  Sistema  de  Gestão
Acadêmica (SIGAA), com inclusão de atalhos/abas e demais alterações necessárias
para criação virtual das comissões de heteroidentificação que já estão devidamente
criadas por portarias, assim como inserir no Sistema uma etapa antes da matrícula para
os ingressantes nas cotas étnico-raciais a partir do ano de 2021;

Considerando, ainda, que os membros do Grupo de Trabalho - GT, mesmo com

data de funcionamento já expirada, com o propósito de garantir os direitos da população negra

e indígena,  se  dispõe a  reunir-se com a Reitoria  e  Pro Reitorias  para fornecer  detalhes  e

dirimir eventuais dúvidas, para que seja organizada a logística das Comissões, bem como seja

dada  regular  tramitação  às  Minutas  de  Resolução  e  demais  providências  inerentes  à

implementação das Comissões;

Considerando, também, que o Grupo de Trabalho ressaltou a necessidade de

que as  atividades  de  organização das  Comissões  e  sua  colocação em funcionamento  seja

assumida pela Reitoria, através das Pro Reitorias de Graduação e Pós-Graduação (de forma

imediata), devendo-se, ainda, proceder, como ocorre em diversas outras Universidades, com a

criação  de  uma  estrutura  fixa  para  esse  mister,  por  se  tratar  de atividade  típica  de

administração da UFS, através, por exemplo, da  criação de uma Coordenação de Políticas

Afirmativas vinculada à Pro Reitoria de Assuntos Estudantis ou de Comissões Permanentes de

Políticas Afirmativas, no âmbito da graduação e da pós-graduação, órgãos esses que devem
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ser encarregados, de forma contínua, de organizar e adotar medidas para que as Comissões

funcionem,  como  a  deflagração  de  calendário  de  funcionamento  em  conjunto  com  as

Comissões, disponibilização e organização da estrutura/suporte (local, materiais, sanitizantes

etc),  deflagração da convocação de todos os  alunos admitidos  nas  cotas  para comparecer

perante a comissão, nas datas agendadas para as entrevistas; 

Assim, diante de todo o exposto, vem o MPF encaminhar o presente ofício

e documentos em anexo para que a Universidade Federal de Sergipe informe, no prazo

de  5  (cinco)  dias, se  adotará  as  providências  necessárias  para  conferir  integral

cumprimento  ao  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  firmado, inclusive  nos  prazos

abaixo destacados, tendo em vista que se trata de título executivo firmado há quase 01

(um) ano:

a) Tramitação célere das resoluções cujas minutas foram elaboradas pelo GT, seguindo
todas  as  etapas  previstas  em  seus  atos  normativos  internos  para  aprovação  pelo
Colegiado competente;

b) Organização, através de seus órgãos internos vinculados à Reitoria (Pro Reitoria de
Graduação e Pro Reitoria de Pós Graduação), dos trabalhos para que as Comissões de
Heteroidentificação, que já estão devidamente criadas por Portaria, possam dar início a
suas atividades, adotando-se as seguintes providências: planejamento de cronograma
em conjunto com as Comissões; convocação dos alunos matriculados nas cotas étnico-
raciais para avaliação pelas Comissões (por correio ou outro meio a ser definido pela
Universidade);  fornecimento  da  estrutura/suporte  para  os  trabalhos  da  Comissão
(transporte,  local  apropriado,  material  sanitizante  para  prevenção  da  Covid-19,
equipamento e pessoal para filmagem dos atos de funcionamento da Comissão etc);

c)  Adaptação  de  seus  sistemas  informatizados,  tais  como  o  Sistema  de  Gestão
Acadêmica  (SIGAA),  de  atalhos/abas  e  demais  alterações  necessárias  para  criação
virtual das comissões de heteroidentificação, que já estão formalizadas por Portarias,
assim como inserir no Sistema uma etapa antes da matrícula para os ingressantes nas
cotas étnico-raciais a partir do ano de 2021;

d)  Prorrogação  do  funcionamento  do  Grupo  de  Trabalho  específico  por  portaria,
renovando seu funcionamento até o final da primeira semana de fevereiro de 2021, de
modo que possam auxiliar a Reitoria e as Pro Reitorias de Graduação e Pós Graduação
nos trabalhos de organização.
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e) Por fim, considerando que, diante do recesso de fim de ano e férias coletivas
iminentes na Universidade Federal de Sergipe, com a retomada das aulas a partir
do  dia  18  de  janeiro  de  2020,  entende-se  como  razoável  que  as  medidas
preparatórias  (logística)  para  o  início  dos  trabalhos  das  Comissões  de
Heteroidentificação (já criadas por Portarias) devem ser adotadas até o final do
mês de janeiro de 2021 e, no mais tardar, na primeira semana de fevereiro (até
05/02/2021), para que as atividades possam ser iniciadas no referido mês. Além
disso,  cumpre  salientar  que  as  Comissões  de  heteroidentificação  devem estar
preparadas para iniciar seus trabalhos antes do ingresso dos novos alunos em
2021, como condição prévia à sua matrícula, evitando posterior cancelamento do
vínculo de alunos já matriculados; 

Fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de resposta, contado do

recebimento deste ofício.

Informamos  que  a  resposta  deve  ser  encaminhada  por  meio  de  sistema  próprio

disponibilizado peloMPF para o protocolo eletrônico. O acesso ao sistema é realizado pelo

endereço www.mpf.mp.br/mpfservicos, evitando assim custos com postagem e deslocamento

à unidade do MPF. Para utilizá-lo, basta escolher a opção que se refere à providência  que

deseja realizar; a confirmação do protocolo será enviada por e-mail.

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO
PROCURADORA DA REPÚBLICA
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