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O Ministério da Educação já começou a “colocar a mão na massa” para implementar a política de 
igualdade de acesso dos diferentes grupos étnicos brasileiros às salas de aula: na semana 
passada foi realizada a primeira reunião do Grupo de Trabalho Interministerial – criado pela 
Portaria nº 2430, de 09 de setembro de 2003 – cujo objetivo é elaborar propostas que permitam 
não apenas o acesso, mas a permanência de negros nas instituições de ensino superior. 
 
Este grupo, coordenado pelo MEC e pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (SEPPIR), é formado por representantes da Casa Civil da Presidência da 
República; Advocacia Geral da União, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos, Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, 
Fundação Cultural Palmares, Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Assistência e 
Promoção Social e Conselho Nacional de Educação. Dois consultores da Unesco também vão 
assessorar os trabalhos do Grupo. 
 
Segundo a representante do Ministério da Educação no GTI e Gerente Executiva do Programa 
Diversidade na Universidade, Jeane Gameiro Miragaya, pela primeira vez o governo federal sai do 
discurso político e arregaça as mangas para discutir uma política de cotas para afrodescendentes 
nas universidades públicas. “Queremos colocar o assunto em debate, fazer as pessoas 
entenderem a importância do acesso e da permanência desta população na Universidade”, explica 
Jeane. 
 
Entre as decisões da primeira reunião do Grupo de Trabalho Interministerial estão o apoio aos 
professores que já lutam pela política de cotas dentro das próprias universidades, a divulgação em 
massa do debate através do rádio, reuniões de trabalho semanais e a criação de uma Secretaria 
Permanente, para estudar questões como os projetos de lei de inclusão que tramitam no 
Congresso Nacional. 
 
Na próxima reunião do Grupo, marcada para amanhã, 14 de outubro, a equipe vai conhecer mais 
detalhadamente o Programa Diversidade na Universidade e os primeiros resultados dos Projetos 
Inovadores de Cursos – PIC. 
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