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O documento 

 Apresenta as conclusões das 
discussões ocorridas entre so 
dias 29 e 31 de agosto de 2018, 
na Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul. 



Conclusões: 
REAFIRMAR a necessidade e urgência da 

implementação das bancas de heteroidentificação de 
candidatos/as autodeclarados/as pretos/as e 
pardos/as em todas as instituições de ensino superior 
públicas.  

 

DESTACAR a dimensão pedagógica das comissões de 
heteroidentificação, bem como a sua capacidade de 
assegurar que a política de ação afirmativa, se volte 
efetivamente aos seus destinatários.  

 

RECOMENDAR que a aferição da autodeclaração 
seja realizada antes da confirmação definitiva da 
matrícula.  

 



Conclusões: 
SUGERIR que o MEC e as instituições e ensino 

promovam campanhas publicitárias, visando 
apresentar os objetivos da Lei de Cotas e a quem se 
destinam as vagas por ela reservadas.  

MANIFESTAR a importância de garantir práticas de 
acolhimento pedagógico para os/as candidatos/as 
ingressantes pelas cotas antes da aferição, com 
informe sobre as ações afirmativas e os 
procedimentos adotados pela banca.  

REITERAR que as bancas tenham total apoio 
institucional, no que se refere à estrutura física, 
operacional, de recursos humanos e capacitação.  

 



Conclusões: 
REAFIRMAR que a operacionalização das bancas seja de 

responsabilidade das instâncias de gestão no sentido de 
viabilizar a atuação técnica dos membros. 

 

REIVINDICAR que os membros da banca sejam 
remunerados pelas atividades desenvolvidas em sua 
atuação. 

 

REPUDIAR E COMBATER toda a forma de racismo 
institucional.  

 

 AMPLIAR o debate com a gestão universitária sobre a 
importância e a necessidade do apoio aos programas de 
ação afirmativa e de permanência material e simbólica.  

 

 



Conclusões: 
ACONSELHAR que os gestores promovam por meio das suas 

instâncias, de capacitação cursos sobre raça, racismo, 
discriminação, desigualdades raciais, em parcerias com 
Neabs/Neabis e núcleos correlatos que atuam com estas 
temáticas.  

 

RECOMENDAR que os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e 
Indígenas (NEABIs) e o Movimento Negro participem na 
formulação de políticas de ingresso, acesso e permanência da 
população negra nas instituições de educação superior.  

 

INDICAR que as bancas sejam compostas por especialistas 
em relações étnico-raciais, ou por pessoas devidamente 
capacitadas, e QUE SEJAM REALIZADOS periodicamente, 
cursos ou oficinas sobre promoção da igualdade racial e de 
combate ao racismo para todos os participantes.  

 

 



Conclusões: 
ALERTAR para os casos de denúncias infundadas de 

fraudes que visam desacreditar o sistema de cotas e a 
atuação das bancas.  

 

RECOMENDAR a realização de seminários anuais com 
a inclusão das universidades estaduais a partir de 
2019, a fim de garantir a socialização de experiências e 
aprimorar os procedimentos adotados.  

 

ENSEJAR que os gestores institucionais propiciem 
espaço de informações e capacitações sobre as 
políticas afirmativas e a atuação das bancas.  

 



Conclusões: 
REIVINDICAR ao MEC e SEPPIR que juntamente com 

a ABPN e o GT21 da ANPED, elabore portaria 
normativa, análoga à do MPOG, a ser aplicada nas 
reservas de vagas para PPI instituídas pela Lei nº 
12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016. Tal 
portaria deverá fixar os parâmetros mínimos para o 
funcionamento das comissões, respeitadas as 
especificidades de cada instituição. 

 

SUSCITAR que nos encontros regionais da Anped 
seja reservado espaço para debates sobre a atuação 
das comissões e das politicas de ações afirmativas. 

 

 



Conclusões: 
RECOMENDAR que os membros das bancas de 

heteroidentificação sejam nomeados da administração 
central, reitoria, pró-reitorias, ou de acordo com a 
realidade de cada instituição.  

 

ORIENTAR que as instituições agilizem os processos de 
apuração de denúncias, promovam os desligamentos 
cabíveis e adotem procedimentos que possibilitem a 
realização das matrículas dos/as candidatos/as 
lesados/as pelas fraudes.  

 

PADRONIZAR os procedimentos para casos dos alunos 
PPIS em trânsito visando garantir o direito a vaga.  

 



Conclusões: 
CRIAR mecanismos de certificação interinstitucional por meio do 

qual um/a candidato/a com matrícula validada pelo critério étnico-
racial, seja dispensado/a de se submeter à banca, na hipótese de 
nova matrícula.  

 

AMPLIAR o debate sobre permanência de alunos PPIS em seminários 
estaduais e municipais;  

 

RECOMENDAR a inserção dos programas de ação afirmativa no PDI.  

 

INSTITUCIONALIZAR os núcleos de estudos afro-brasileiros na 
estrutura organizacional da reitoria, como núcleo suplementar;  

 

GARANTIR o sigilo dos membros das bancas de heteroidentificação, 
nos moldes da orientação normativa n. 04/2018.  

 



Conclusões: 
CRIAR mecanismos de certificação interinstitucional por 

meio do qual um/a candidato/a com matrícula validada pelo 
critério étnico-racial, seja dispensado/a de se submeter à 
banca, na hipótese de nova matrícula.  

 

AMPLIAR o debate sobre permanência de alunos PPIS em 
seminários estaduais e municipais;  

 

RECOMENDAR a inserção dos programas de ação afirmativa 
no PDI.  

 

INSTITUCIONALIZAR os núcleos de estudos afro-brasileiros 
na estrutura organizacional da reitoria, como núcleo 
suplementar;  


