
 

Ministério da Educação 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em oito de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas, por meio 
de sistema eletrônico, com a presença dos seguintes membros: MEC: Maria Fernanda 
Bittencourt, Secretária-Executiva Adjunta; Ilona Becskeházy, Secretária de Educação Básica; 
Carolina Cristina Martins Cavalcante, Diretora de Programa da Secretaria-Executiva; Ariosto 
Antunes Culau, Secretário de Educação Profissional e Tecnológica; Tomás Sant´Ana, 
Secretário-Adjunto de Educação Profissional e Tecnológica; Andifes: Gustavo Balduíno, 
Secretário-Executivo; Edward Brasil, Vice-Presidente; FNDE: Karine dos Santos, Presidente; 
Undime: Luiz Miguel Garcia, Presidente; Inep: Alexandre Brandão, Diretor de Estudos 
Educacionais; Conif: Luciana Massukado, Reitora do Instituto Federal de Brasília ; Consed: 
Nilce Rosa da Costa, Secretária-Executiva. Participaram, também, Carlos Lanuzza, Diretor de 
Educação a Distância da CAPES; entre outros ouvintes. Reuniram-se os participantes para 
tratar de assuntos relacionados ao Comitê Operativo de Emergência do Ministério da 
Educação (COE). Maria Fernanda Bittencourt deu início à reunião, confirmando a presença de 
todos os integrantes do comitê. Tomas Sant ´Ana informou que já foram realizadas mil 
trezentas e oitenta e cinco formaturas antecipadas, sendo a maioria na região nordeste. 
Tomas relatou que, dos cem mil inscritos, vinte mil foram habilitados e apenas oitenta e nove 
estavam, naquele momento, trabalhando na linha de frente do combate à Covid-19. Tomas 
relatou, ademais, que um terço dos recursos para a Covid- 19 já havia sido descentralizado e, 
na oportunidade, solicitou apoio junto aos institutos e universidades para a finalização dos 
plano de trabalho, informando que irão estabelecer o prazo de quinze de maio para a 
finalização das propostas e dos processos e, caso não ocorra, o valor será redistribuído. Maria 
Fernanda destacou a importância do empenho dos recursos em questão. Em continuidade, 
Ariosto Culau informou que os cursos FIC EaD já contavam, naquele momento, com oitenta e 
seis mil novas vagas ofertadas, sendo vinte e três mil e seiscentas delas resultado da 
conversão de vagas presenciais por vagas a distância. Ariosto relatou que, no caso de 
institutos e universidades, vinte e uma irão ofertar sessenta e duas mil, trezentas e sessenta 
vagas, totalizando oitenta e seis mil vagas, e destacou que a possibilidade de participação das 
universidades e institutos se mantém aberta e que, até o mês de junho, há a expectativa de 
se disponibilizar cento e vinte e duas vagas.  Ariosto mencionou que tem acompanhado as 
atividades dos institutos e que haviam recebido, até aquele momento, onze respostas de 
instituições que enviaram o planejamento para ofertas de atividades não presenciais e 
relatou, na oportunidade, que permanecem no aguardo, informando que o número está em 
consonância com o painel, reiterando, na ocasião, o pedido aos institutos para encaminhar 
seus planejamentos. Luciana Massukado se comprometeu a reiterar a solicitação junto aos 
reitores e informou que, a respeito dos recursos para o enfrentamento à Covid-19, a partir da 
liberação de TEDs da SETEC, o Conif elaborou um edital para a rede federal, que encontrava-



se, naquele momento, em avaliação. Edward Brasil informou que seguem com diversas 
iniciativas em todas as áreas nas universidades e relatou observar um movimento organizado 
autônomo de cada instituição, a respeito de como será a volta às atividades presenciais e em 
que condições. Segundo Edward, mais importante que ter conhecimento da data do retorno 
é compreender em que condições ele irá ocorrer, uma vez que, a princípio, ainda não haverá 
teste, vacina ou cura para a doença. Edward relatou, ademais, que há diversas universidades 
no país discutindo o assunto com profundidade. Gustavo Balduíno relatou perceber que é 
pouco provável a ocorrência de um calendário nacional único e que os retornos serão 
alternados com períodos de maior e menor isolamento social. Na ocasião, Gustavo sugeriu a 
elaboração de um planejamento nacional, articulado com governadores e prefeitos, 
ressaltando a importância o papel do MEC nesse processo. Carlos Lenuzza informou que a 
Portaria nº 55 da CAPES foi estendida por três meses, com exceção do programa de formação 
de professores, que já são a distância, e relatou que o documento em questão atende à 
realidade dos pesquisadores. Gustavo solicitou que se torne público o resultado da 
distribuição das bolsas, para uma análise mais detalhada. Em continuidade, Ilona Becskeházy 
destacou dois pontos no empenho da SEB no enfrentamento da pandemia: estrutura 
tecnológica e conteúdo, relatando que estão em busca de materiais de qualidade e que 
tenham possibilidade de acesso a todos. Alexandre Brandão informou que o Inep se mantém 
na continuidade dos trabalhos, conduzindo as licitações da melhor forma possível, como, por 
exemplo, do PNE, Novo Saeb e Enem e seguem avaliando os cenários do retorno das 
atividades escolares. Luiz Miguel Garcia informou que a semana foi pautada na organização 
de questões relativas ao andamento das atividades não presenciais, destacando que o quadro 
é diverso, mas que tem evoluído. Luiz Miguel compartilhou sua preocupação a respeito do 
processo de retorno das aulas a partir da educação infantil, solicitando reflexão a respeito, 
uma vez que alunos dessa faixa etária apresentam mais dificuldades na manutenção da 
distância, destacando também que, no cenário das crianças mais necessitadas, pode haver 
comorbidades sem acompanhamento, alertando para o risco de uma nova onda de 
contaminação. Nilce da Costa relatou que as questões colocadas por Ilona são os principais 
desafios dos governos estaduais e que o Consed está em consonância com o relato da 
Secretária. Gustavo informou que há um temor sobre a responsabilidade civil dos dirigentes, 
a respeito das contaminações em seus espaços e a possibilidade de ações de responsabilidade 
civil e criminal. Ilona relatou a expectativa da realização de ações de comunicação, afim de 
dar ciência à população a respeito da existência dos repositórios de conteúdo, solicitando à 
Maria Fernanda, na ocasião, que alinhasse a possibilidade com a área de comunicação.  Nilce 
sugeriu a inclusão de conteúdos relacionados ao desenvolvimento de competências 
socioemocionais nos diversos níveis das instituições, para apoio aos alunos na volta às aulas 
e destacou que o SEBRAE possui bons conteúdos a respeito. Karine dos Santos registrou que 
a MPs do FIES e do PNAE continuam em deliberação final na Casa Civil e lembrou, na 
oportunidade, que o próximo encontro virtual do FNDE será realizado em quatorze de maio, 
às quinze horas. Nada mais havendo a tratar, Maria Fernanda encerrou a reunião às onze 
horas e cinco minutos, ficando acordado entre o grupo que a próxima reunião será realizada 
na próxima sexta-feira, 15 de maio. Eu, Renata Costa Cabral, servidora lotada na Secretaria-
Executiva do Ministério da Educação, lavrei a presente ata, que será assinada por mim. 
Brasília, 8 de maio de 2020. 
 


