
 

Ministério da Educação 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em vinte e dois 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; Tomas Sant´Ana, 
Secretário-Adjunto de Educação Profissional e Tecnológica; Wagner Vilas Boas, Secretário de 
Educação Superior; Adalton Rocha de Matos, Subsecretário de Planejamento e Orçamento; 
Andifes: Gustavo Balduíno, Secretário-Executivo; Edward Brasil, Vice-Presidente; Ebserh: 
Giuseppe Gatto, Diretor de Atenção à Saúde; FNDE: Karine dos Santos, Presidente. Undime: 
Luiz Miguel Garcia, Presidente; Marcelo Ferreira da Costa, Vice-Presidente; INEP: Alexandre 
Lopes, Presidente; Conif: Jerônimo Rodrigues da Silva, Presidente; Luciana Massukado, 
Reitora do Instituto Federal de Brasília; Consed: Nilce Rosa da Costa, Secretária-Executiva; 
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. 
A partir de uma indagação do Consed, durante a semana em curso, a respeito da pauta das 
reuniões, Maria Fernanda reforçou que, conforme acertado anteriormente, todos podem 
encaminhar as sugestões de pauta dos encontros. O documento, como já tem sido feito, será 
compartilhado com todos, no grupo do COE do aplicativo WhatsApp, na data anterior ao 
encontro. Em continuidade, Ilona Becskeházy iniciou os informes, relatando que a SEB 
continua empenhada no fortalecimento de conteúdos, a fim de garantir um material de 
qualidade às escolas e alunos, para o momento atual de emergência e, também, na 
eventualidade de novas incorrências de interrupções de aulas. A respeito da educação 
profissional e tecnológica, Ariosto Culau relatou o aumento da oferta de vagas em EaD e o 
lançamento de uma  campanha de utilidade pública, para que o cidadão tenha conhecimento 
e possa acessar o portal Novos Caminhos. Ariosto relembrou a meta do atendimento de cem 
mil estudantes até o mês de junho e, na oportunidade, destacou que as instituições podem 
apresentar ofertas, desde que estejam disponíveis até o mês em questão. A respeito das 
atividades não presenciais, Ariosto reiterou, na oportunidade, a disposição da Setec no 
fomento aos institutos que queiram desenvolver atividades remotas não presenciais. Tomas 
Sant ́ Anna informou que seguem com o levantamento das colações de grau das redes pública 
e privada, relatando que já havia naquele momento, cinco mil, quinhentos e trinta e dois 
alunos com colação de grau antecipada e que a tela, no painel, com os referidos dados, estaria 
disponível nos próximos dias. Tomas informou, ademais, as atividades realizadas por 
institutos e universidades federais, sendo três delas por meio de TICs remotas e sete em 
atividades parciais. Tomas relatou que houve avanço na descentralização dos TEDs e solicitou 



apoio da Andifes no sentido de garantir que os recursos cheguem até as instituições com 
celeridade, destacando as instituições localizadas no interior do país, onde a pandemia tem 
avançado.  Wagner Vilas Boas informou que há uma possibilidade de cancelamento desse 
recurso não utilizado e solicitou, na oportunidade, que essa informação seja transmitida às 
instituições. Wagner relatou a respeito da Portaria do MEC que permite, além da colação 
antecipada, que os alunos atuem em forma de estágios na pandemia e informou, na 
oportunidade, que o Ministério da Saúde publicou um edital com as bolsas, mas apenas mil 
alunos foram contratados. Wagner relatou, ademais que, em função do ocorrido, foi 
publicada uma matéria na imprensa, comunicando a disponibilidade da mão de obra em 
questão, que não tem sido aproveitada por estados e municípios. A respeito da utilização dos 
recursos que estão sendo descentralizados pela Setec, Maria Fernanda reiterou a solicitação 
de Wagner no empenho do que está sendo planejado, a fim de que os recursos não sejam 
perdidos. Adalton de Matos informou que o ponto que está em questionamento é o contexto 
de emergência, que não está sendo comprovado, uma vez que o orçamento não foi executado 
em curto prazo.  Edward Brasil solicitou a Tomas e Wagner a lista das universidades e declarou 
que cuidará pessoalmente do assunto, mas alertou, na ocasião, a respeito do que precisa ser 
avaliado como causas do problema, como, por exemplo, dificuldades ocorridas na aquisição 
de materiais e cancelamento de pedidos. A respeito do informe semanal da Andifes, Gustavo 
Balduíno relatou a realização de um seminário com o tema da educação em meio à pandemia, 
onde foram discutidos elementos do retorno das atividades e a pós-pandemia, com destaque 
para a preocupação com a manutenção da isonomia dos estudantes. Gustavo alertou, 
ademais, que há um grupo coletando dados que serão consolidados e apresentados ao MEC, 
a fim de colaborar na busca de alternativas para o avanço no cenário. Giuseppe Gatto 
informou que já alcançaram mil setecentos e trinta e oito leitos, ultrapassando a expectativa 
inicial. Giuseppe relatou, ademais, que haverá novo processo seletivo simplificado para 
outras especialidades. Em continuidade, Alexandre Lopes informou que o Inep fará uma 
consulta por meio da página dos participantes no mês de junho, a respeito de pontos a serem 
discutidos sobre a realização do Enem. Alexandre relatou que os processos do exame têm 
transcorrido com normalidade. Quanto às inscrições, Alexandre informou que o Inep 
encaminhou aos estados os dados das inscrições das escolas públicas e que a possibilidade de 
um prazo adicional para as inscrições será discutida no mesmo dia da reunião em curso, 
juntamente com o Consed. Luiz Miguel Garcia declarou acreditar na relevância da 
possibilidade de ampliação do prazo para as inscrições e, na oportunidade, expôs a 
disponibilidade da Undime junto à SEB na colaboração nos estudos e processos na busca de 
conteúdos de qualidade. Luciana Massukado indagou a respeito da homologação do parecer 
do CNE e Maria Fernanda informou que, naquele momento, ainda não havia recebido 
retorno, se comprometendo, na ocasião, em informar a todos assim que obtiver resposta a 
respeito.  Nada mais havendo a tratar, Maria Fernanda encerrou a reunião às dez horas e 
quarenta e quatro minutos. Eu, Renata Costa Cabral, servidora lotada na Secretaria-Executiva 
do Ministério da Educação, lavrei a presente ata, que será assinada por mim. Brasília, 22 de 
maio de 2020. 


