
 

Ministério da Educação 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em vinte e seis de junho 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; Renata 
Costa Cabral, Coordenadora de Projetos da Secretaria-Executiva; Ariosto Antunes Culau, 
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica; Tomás Sant´Ana, Secretário-Adjunto de 
Educação Profissional e Tecnológica; Wagner Vilas Boas, Secretário de Educação Superior; 
Andifes: Gustavo Balduíno, Secretário-Executivo; Edward Brasil, Vice-Presidente; Undime: 
Luiz Miguel Garcia, Presidente; Marcelo Ferreira da Costa, Vice-Presidente; Vivian Melcop, 
Secretária-Executiva; Inep: Alexandre Brandão, Diretor de Estudos Educacionais; Conif: 
Luciana Massukado, Reitora do Instituto Federal de Brasília; Consed: Maria Cecília da Motta, 
Presidente; 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. Ariosto Culau informou que a Setec efetuou a análise das propostas de oferta de 
cursos FIC EaD, que foram encaminhadas, resultando em um total de cento e sessenta e 
quatro mil e novecentas vagas disponibilizadas desde o início da pandemia, destacando, na 
oportunidade, que o trabalho envolveu dez parcerias estaduais. Em continuidade, Wagner 
Vilas Boas relatou que a parceria entre a Setec e a Sesu tem otimizado os trabalhos em 
desenvolvimento a respeito da conectividade dos alunos e retorno às aulas, destacando que 
estão avaliando o melhor momento para tornar as ações públicas. Tomas Sant´Ana informou 
que foram realizadas reuniões com a RNP e diversas empresas de telecomunicações, o que 
permitiu avançar no formato do aspecto técnico para a disponibilização da ação.  Na 
oportunidade, Tomas apresentou o trabalho de análise de cenário que foi elaborado, a partir 
de uma matriz SWOT, para avaliação do melhor modelo a ser seguido. Tomas relatou que a 
chamada pública para as operadoras tem previsão de publicação para a semana subsequente 
à reunião em curso, destacando que os recursos para a ação já se encontram reservados.  
Além disso, Tomas informou que a expectativa é de quatrocentos mil alunos beneficiados, 
podendo chegar a novecentos mil. Na oportunidade, Ilona Becskeházy solicitou a lista de 
alunos por instituto e Wagner informou que irá enviá-la. Edward Brasil destacou que a 
iniciativa é positiva e que acredita que resolverá parcialmente o problema das atividades 
remotas. Na oportunidade, Edward relatou que diversas universidades já estão realizando 
iniciativas de atividades remotas, destacando que se trata de um conjunto de soluções para 
que se possa retomar as aulas com qualidade, isonomia e em caráter emergencial. Ademais, 
Edward informou que seguem em diálogo permanente com a Sesu, ressaltando que espera 
avanços rápidos na questão. Em continuidade, Gustavo Balduíno indagou se as ações a 



respeito das atividades remotas têm o objetivo de serem incorporadas como políticas 
públicas. Wagner esclareceu que, a princípio, as ações têm a duração até dezembro, período 
caracterizado como emergencial, e que, para que as ações sejam estendidas após a pandemia, 
será necessária uma avaliação dos resultados, sendo, portanto, uma decisão baseada em 
critérios técnicos. Na oportunidade, Gustavo sugeriu atenção na formatação do programa no 
sentido jurídico. Em continuidade, a respeito do guia do CNE, Ilona destacou que o objetivo é 
flexibilizar e harmonizar as questões, reduzindo riscos e dificuldades de interpretação. Ilona 
informou, ademais, que foi realizada uma reunião junto aos Secretários, com foco na 
reformulação do Programa de Inovação Educação Conectada, no sentido de melhorar a 
qualidade da ação. Ilona informou, ademais, que, ainda no dia da reunião em curso, será 
realizado um encontro com Consed e Undime, para a apresentação detalhada dos pontos de 
reformulação em questão. Além disso, Ilona informou que um protocolo está em 
desenvolvimento para aplicação de um questionário às escolas, a partir do aplicativo Clique 
Escola, a respeito do tema. Em continuidade, Giuseppe Gatto informou que estão ativos mil 
novecentos e sessenta e oito leitos, sendo quinhentos e oitenta deles de terapia intensiva, 
sem considerar os leitos que não estão destinados aos pacientes com Covid-19. Gustavo 
destacou que, em Brasília, há o início de escassez de leitos, inclusive na rede privada. A 
respeito da contratação de pessoal, Giuseppe informou que estão com dois mil, duzentos e 
sessenta e quatro profissionais contratados e três mil e setecentas vagas disponibilizadas, 
ressaltando que a dificuldade na contratação de mão-de-obra permanece. Em continuidade, 
Luiz Miguel informou que a Undime tem orientado os municípios a utilizar, como referência, 
o documento elaborado pelo CNE, destacando, na oportunidade, a relevância do documento 
em questão e das iniciativas citadas anteriormente, relativas à conectividade dos alunos para 
a aulas a distância. Maria Fernanda, na oportunidade, solicitou à Sesu e Setec que 
compartilhassem os próximos passos da iniciativa. Gustavo relatou acreditar na importância, 
no momento, da implementação de uma nova etapa dos trabalhos, com foco na avaliação do 
que já está sendo feito, sugerindo, na oportunidade, que o COE faça o convite, a alguns 
Secretários, para o relato de experiências que já estão em curso.  Maria Fernanda informou 
que o painel da Sesu contará com uma ferramenta com as iniciativas que têm sido realizadas, 
para esse compartilhamento, com vistas a estender a ferramenta para a educação básica. Na 
oportunidade, Maria Fernanda destacou que a Undime e Consed podem sugerir nomes para 
os relatos em questão. Nada mais havendo a tratar, Maria Fernanda encerrou a reunião às 
onze horas. Eu, Renata Costa Cabral, servidora lotada na Secretaria-Executiva do Ministério 
da Educação, lavrei a presente ata, que será assinada por mim. Brasília. 26 de junho de 2020. 


