
RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 

 

Cumprindo representação confiada pela diretoria da Associação 

Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN) participamos do I Encontro 

de Gestores de Verificação de Autodeclaração para Concorrentes às Vagas 

para PPI/PCD, promovido pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação 

Profissionalizante a UFPR, por meio da sua Coordenação de Estudos e 

Pesquisas Inovadoras na Graduação (CEPIGRAD) e do seu Núcleo de 

Concursos  (NC). O evento ocorreu nos dias 17 e 18 de maio de 2017, nas 

instalações da UFPR, contou com a presença de mais de duas dezenas de 

instituições (universidades e IFET´s) e objetivou: 

• Oportunizar o relato das experiências institucionais das bancas de 

verificação/autodeclaração; 

• Discutir os encaminhamentos destinados a operacionalização de editais 

para processo seletivo de acesso às universidades; 

•  Aprofundar a definição de conceitos e critérios para o público-alvo das 

Leis 12.711/2012 e 13.409/2016; 

• Analisar a documentação a ser validada pelas bancas de 

verificação/autodeclaração; 

• Discutir a composição dos membros formadores das referidas bancas; 

• Discutir os recursos encaminhados às bancas e os processos de 

judicialização no âmbito das IFES; 

• Organizar documento norteador básico, assinado pela IFES presentes 

que possa colaborar com o adensamento das discussões e 

encaminhamentos acerca da pauta em questão. 

 

No primeiro dia do Encontro cada uma das instituições presentes, 

apresentaram sua experiência com as comissões de validação das 

autodeclarações. Os relatos demonstraram como as comissões estão 

regulamentadas internamente, composição (número de membros e 

participantes), fundamentação jurídica, ano de instalação, objetivos, se há 

remuneração pelo trabalho (em caso afirmativo, valor), resultados até então 

alcançados, entre outros aspectos relevantes. A maioria das instituições 

presentes tinham alguma experiência com as comissões, no processo seletivo 

ou para apuração de denúncias. Apenas três das presentes, não tinham essa 

experiência. Participavam do Encontro com o objetivo de colher subsídios para 

futuras discussões internas. Ao final da longa rodada de apresentações das 



instituições, nós representantes da ABPN fizemos uma síntese do que vem 

sendo realizado pelas instituições federais de ensino superior e técnicas de nível 

médio numa perspectiva nacional. Demonstramos que de um total de 105 

instituições subordinadas ao que dispõem as leis 12.711/2012 e 13.409/2016, 

vinte e três (21,9%) as adotavam. Que a região sul é a que registra a maior 

número de instituições com comissões, 70,6%, conforme gráfico a seguir. 

Realizam seu trabalho tendo como referência o critério fenotípico, apesar de 

algumas utilizarem a ascendência, se baseiam na regulamentação do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), são instituídas por gestores 

e/ou por órgãos superiores colegiados, contam com recursos escassos para o 

desenvolvimento do seu trabalho, etc. Defendemos a obrigatoriedade das 

comissões como mecanismo de proteção da política pública de inclusão social 

no ensino superior. Afirmamos o seu caráter pedagógico, que pouparia as 

instituições de eventuais problemas e pode assegurar a destinação das vagas 

ao real destinatário. É um instrumento importante complementar à 

autodeclaração que vem se revelando insuficiente.  

Gráfico 1 - Percentual de instituições com comissões de validação da autodeclaração étnico-racial  

 

Fonte: Levantamento realizado por Adilson Pereira dos Santos em editais e termos de adesão 
ao SiSU 2017/2 e 2018/1. 
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 No segundo dia do evento, abrimos os trabalhos apresentando a 

proposta da ABPN estabelecimento uma norma de Conduta em Bancas de 

Verificação (graduação, pós-graduação e de fraudes). A proposta foi 

amplamente discutida e em seguida foi iniciada a sistematização do documento 

síntese do I Encontro de Gestores de Verificação de Autodeclaração para 

Concorrentes às Vagas para PPI/PCD. Os aspectos centrais do documento 

foram registrados pelo associado da ABPN, Paulo Vinícius quem o compartilhará 

como os participantes para a finalização do mesmo, até o dia 25 de maio de 

2018. Na ocasião divulgamos o X Copene e anunciamos que naquele evento a 

ABPN retomará a discussão sobre o a proposta de conduta. 


