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Ata de Reunião da Comissão Permanente de Educação - COPEDUC 
I Reunião Ordinária do GNDH –  2014 

 

 

Data: 12/03/2014 e 13/03/2014 Local: Ministério Público de Santa Catarina/SC 

Horário (início): 9h (12/03/2014)                       Horário (término): 18h (13/03/2014) 

 
 

Objetivo da Reunião: Reunião da Comissão Permanente da Educação 

 

 

Participantes Cargo/Unidade Assinatura 

Ricardo Coelho AC   

Judith Teles  AP   
Mirtil Fernandes do Vale AM   

Francisco Elnatan de Oliveira CE   

Marcia Rocha DFT   

Fabiula Secchim ES   

Maria Cristina Pimentel ES   

Sandra Pontes MA   

Maria Elmira A. Dick MG   

Sergio Harfouche MS   

Jose Antonio B. Pereira MT   

Helena M. Gomez PA   

Angela Baligiro PA   

Eleonora Rodrigues PE   

Lia Burgos PI   

Hirminia Diniz PR   

Bianca Mota de Moraes RJ   

Maria Cristina Manella MPF RJ   

Iveluska Lemos RN   

Erika Lima RR   

Rosangela Correa RS   

Ana Cirne RS   

Miguel Gnigler SE   

Luis Fausto Valois SE   

Vera F. Arruda RO   
 

Assuntos em Pauta  
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Assuntos em Pauta  
Informes: acordo de cooperação técnica; encontro nacional com MEC e encontros estaduais. Definição dos 

temas bienais. Apresentação do Projeto de Mestrado pela Dra. Itanieli S. Rotondo– MP-PI. Eleição nova 

coordenação. Definição de estratégias para a execução do Plano Nacional de Atuação do Ministério Público na 

Educação. Projeto “Ministério Público pela Educação”. Campanha CNMP “Conte ate 10-nas Escolas”. 

Momento conjunto com a COPEVID para análise de tema comum do GNDH  em 2014. Debate: “Ingresso no 

ensino superior sem a conclusão do ensino médio”, pelo Prof. Luiz Henrique Mansur Barbosa – 1º Vice-

Presidente do SINE/RJ e membro do Conselho Estadual de Educação do Rio de janeiro. Educação Infantil – 

Atuação conjunta com o CNMP – Dr. Antonio Ozorio Nunes (MP-SP), Membro Auxiliar do CNMP, na 

Comissão da Infância e Juventude. Visita do Conselheiro Jarbas Soares-CNMP.  
 

 

 

Resumo do Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta 

 

Realizadas as discussões, foi deliberado o que segue: 

Aberto os trabalhos, pela Coordenadora Bianca, foi feito um breve histórico das atividades da Comissão e 

apresentações individuais, em face de novos integrantes na Comissão. Em seguida, com sua saída para a 

reunião prévia entre os Coordenadores e a Presidência do GNDH, assumiu a direção da reunião a vice 

coordenadora que comunicou que o IV Termo de Cooperação Técnica MP-MEC foi assinado e publicado, 

distribuindo cópia do instrumento aos presentes. Informou intenção do MEC em realizar um novo Encontro 

Nacional no primeiro semestre, sendo discutidos os melhores data e temas. Sugerida a última semana do mês 

de maio para a realização do evento e os seguintes temas: programas e orçamentos federais (PNAE, PNAT, 

PROINFANCIA, PDDE-ESCOLA; MAIS EDUCAÇÃO, PROINFO); salas de recursos multifuncionais; 
Minha Casa Minha Vida, Escolas do Campo, dificuldade de aprendizagem e analfabetismo, controle social da 

educação (fortalecimento dos conselhos da área da educação). A articulação para a realização do Encontro 

Nacional ficará a cargo da vice coordenadora, Maria Cristina Pimentel. Foi informada a possibilidade de 

realização de encontros estaduais ainda no primeiro semestre, que deverá ser agendado diretamente com a 

Vice-Coordenadora da COPEDUC, Maria Cristina Pimentel, que fará as tratativas com o MEC. A Comissão 

sugeriu que fossem representantes do CNMP para participar dos encontros estaduais. O MP-PA manifestou 

desde já o interesse em realizar o encontro na data de 30/05. Pelo MP-MA foi solicitada lista dos técnicos 

coordenadores das diversas áreas da educação básica do MEC que podem ser palestrantes nos encontros 

estaduais. No período da tarde, a Coordenadora Bianca transmitiu as informações relativas à reunião de 

Coordenadores com a Presidência do GNDH e passou-se então à escolha dos temas de trabalho para as metas 
bianuais da COPEDUC. A Coordenadora registrou então a necessidade de escolha de metas tendo por base o 

Plano Nacional de Atuação do MP na Educação, bem como o tema comum escolhido pelo CNPG para o 

trabalho do GNDH no primeiro semestre, qual seja “Ministério Público e as manifestações sociais”. Após 

diversos debates, ficou definida como meta de trabalho da Comissão a elaboração de material prático e 

doutrinário, com compilação jurisprudencial, para a fiscalização ministerial sobre os seguintes temas: 1) 

Universalização das vagas na pré-escola e aumento das vagas nas creches (início de execução do 1º Eixo do  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 

PNE); 2) Fiscalização do cumprimento do art. 212 da Constituição da República (destinação do percentual de 

impostos para a área da educação nos âmbitos da União, Estados e Municípios). Assim, foram formados dois 

grupos de trabalho para a execução das tarefas, da seguinte forma: Tema 1), com os Mps dos estados do 

Maranhão, Rio Grande do Sul, Acre, Piauí, Paraíba, Espírito Santo, Sergipe e Roraima. Tema 2) Amazonas, 
Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Pará e Ministério Público 

Federal. Para coordenar a comissão da educação nos anos 2014/2015, foram reconduzidas as colegas Bianca 

Mota de Moraes, Maria Cristina Rocha Pimentel e Vera Ferraz de Arruda, respectivamente, coordenadora, 

vice-coordenadora e secretária. Não foi possível a realização do momento conjunto com a COPEVID, em 

virtude do adiantado da hora, ficando registrado, por outro lado, que o tema conjunto para o GNDH no 

primeiro semestre do corrente ano não mais será o da violência doméstica, mas sim o do MP e as 

manifestações sociais. 

No dia 13/03, os trabalhos foram iniciados na parte da manhã pela Coordenação com a apresentação do Prof. 

Luiz Mansur, tendo a este transmitido a palavra para sua palestra, que versou sobre o “Ingresso no ensino 
superior sem a conclusão do ensino médio”, seguida de vários debates. Após, o Promotor de Justiça Sérgio 

Harfouche, do MPMS, solicitou permissão para que a Professora Ordália Alves Almeida da UFMS, sua 

convidada, fizesse breve apresentação sobre seu trabalho em parceria com o MPMS, o quê, após contato da 

Coordenação com a Secretaria Executiva do GNDH, foi autorizado. Em seguida, com a presença do membro 

auxiliar do CNMP, Dr. Ozório Nunes, foram alinhavadas as atividades relativas à atuação conjunta do CNMP 

e GNDH, por intermédio da  COPEDUC e da COPEIJE, com uma estratégia nacional para o tema da 

universalização da pré-escola e incremento das creches, com previsão de evento para agosto, em Aracaju/SE. 

Na parte da tarde do dia 13/03, retomaram-se os informes gerais que haviam ficado pendentes na data 

anterior: 1. Apresentação do Sistema SIGPC – Sistema de Informação e Gestão de Prestação de Contas, do 
FNDE e a possibilidade de cadastro junto à essa instituição para obtenção de senha. 2. O Prof. Paulo Egon, 

SEA-MEC, se dispôs a participar da reunião de Goiás, para tratar do tema Qualidade da Educação. 3. A 

coordenação está envidando esforços para conseguir espaço para o MP-COPEDUC na TV ESCOLA. 4.1 – 

Em visita ao CNMP, pelo Cons. Jarbas foi esclarecido que o GT de Educação será ativado após a conclusão 

do planejamento estratégico do Conselho Nacional. 4.2- A Dra. Tamar informou que os Estados que ainda 

não solicitaram material da Campanha Conte até 10 nas escolas, poderão fazê-lo. 4.3 – A Dra. Tamar 

informou também que está sendo realizado curso de Mediação de Conflitos para os professores das cem 

cidades mais violentas do país, as quais estão distribuídas em dezesseis Estados. 5. Cartilha de alimentação 

foi concluída e aguarda-se sua impressão. Foi sugerido que seu lançamento também fosse feito em reunião do 

GNDH, logo após sua publicação, ainda que virtual. 6. Em visita, a Presidente do CNPG informou que estará 
presente no Encontro Nacional com o MEC, previsto para o primeiro semestre deste ano. Retomando a pauta 

prevista para o dia, foi discutido o ingresso no ensino superior sem a conclusão do ensino médio, ficou a 

cargo da colega Márcia-MPDFT a elaboração de enunciado, a ser enviada por e mail para os demais 

integrantes, para discussão e finalização da redação na próxima reunião. 

Deliberou a Comissão pelo encaminhamento à plenária do GNDH de postulação da inclusão do direito 

educacional nos editais de concurso de ingresso no MP. 
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Ao final da tarde, a Comissão recebeu a visita do Presidente da Comissão de Direitos Fundamentais do 

CNMP, Dr. Jarbas Soares Jr. que, após discorrer sobre as atividades gerais do Conselho, bem como as da 

comissão que preside, informou que nesta existe projeto de criação do GT Educação, temática de relevância  

social que vem demandando intensificação das atividades ministeriais de quantificação no cumprimento da 
normativa do direito educacional. Ao final, os integrantes da Comissão deliberaram o encaminhamento à 

plenária do GNDH de solicitação de instalação do GT Educação na Comissão de Direitos Fundamentais do 

Conselho Nacional do Ministério Público, conforme o projeto já existente. 

A reunião foi encerrada às 18h50m. 

 

 

 

siTarefas Resultantes da Reunião Início Término Responsável 

Organização do Encontro Nacional com o MP-MEC 17/03 31/05 Mª Cristina Pimentel 

Organização dos Encontros Estaduais com o MEC 17/03 30/06 Mª Cristina Pimentel 

Envio de material (projetos, peças e jurisprudência) sobre 

o tema 1 das metas bianuais para o e mail do grupo, para 

compilação  

17/03 30/04 Rosângela Correa  

Envio de material (projetos, peças e jurisprudência) sobre 

o tema 2 das metas bianuais para o e mail do grupo, para 

compilação 

17/03 30/04 Eleonora Rodrigues  

Oficiar à Coordenação de Educação e Controle Social do 

FNDE solicitando informações acerca da previsão de 

publicação da cartilha de alimentação escolar 

17/03 31/03 Bianca Mota 

Oficiar à Dra. Tamar Luz da Assessoria da Presidência do 

CNMP solicitando informações sobre a participação dos 

MPEs na campanha “Conte até 10 Paz nas Escolas” 

17/03 31/03 Bianca Mota 

Elaboração de enunciado sobre ingresso no ensino  

superior sem a conclusão do ensino médio 
17/03 30/04 Marcia Rocha 

Encaminhamento à plenária do GNDH acerca da  

instalação do GT da Educação na Comissão de Direitos 

Fundamentais do CNMP 

14/03 14/03 Bianca Mota 

 


