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ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em vinte e cinco de setembro do ano de dois mil e vinte, às dez 
horas e trinta minutos, por meio de sistema eletrônico, com a presença dos seguintes 
membros ( entre outros ouvintes):  
 

 MEC: José de Castro Barreto Junior , Secretário- Executivo Adjunto; Izabel Pessoa, 
Secretária de Educação Básica; Mauro Luiz Rabelo, Secretário Adjunto de Educação 
Básica; Dilermando Silva, Diretor de Programa da Secretaria-Executiva; 
Wandemberg Venceslau Rosendo, Secretário de Educação Profissional e Tecnológica; 
Wagner Vilas Boas, Secretário de Educação Superior; Tomás Dias Sant´Ana, Secretário-
Adjunto de Educação Superior; Adalton Rocha de Matos, Subsecretário de 
Planejamento e Orçamento; Juliana Gonçalves Melo, Assessora Especial do Gabinete 
do Ministro.  

 ANDIFES: Edward Brasil, Presidente; Gustavo Balduíno, Secretário-Executivo;  
 EBSERH: Giuseppe Gatto, Diretor de Atenção à Saúde;  
 FNDE: Fernanda Vilela, Chefe de Gabinete;  
 UNDIME: Luiz Miguel Garcia, Presidente; Marcelo Ferreira da Costa, Vice-Presidente; 

Vivian Melcop, Secretária-Executiva;  
 INEP: Alexandre Brandão, Diretor de Diretor de Estudos Educacionais;  
 CONIF: Jerônimo Rodrigues da Silva, Presidente; Luciana Massukado, Reitora do 

Instituto Federal de Brasília e  
 CONSED: Nilce Rosa da Costa, Secretária-Executiva; Natalino Uggioni, Secretário de 

Educação do Espírito Santo. 
 

Reuniram-se os participantes para tratar de assuntos relacionados ao Comitê Operativo de 
Emergência (COE) do Ministério da Educação. José Barreto de Castro deu início à reunião, 
confirmando a presença de todos os integrantes. Tomás Sant´Ana informou que, no 
momento, das sessenta e nove universidades, sessenta estão em ensino remoto, uma com 
atividades parciais e oito com atividades suspensas. Tomás informou que a distribuição de 
chips está avançada, apesar da complexidade do processo. Em continuidade, A Setec 
informou que trinta e seis instituições já manifestaram adesão ao contrato das RNP, treze 
com pedidos de chips para distribuição, dez em processo de recebimento de chips e treze 
ainda pendentes de solicitação. Izabel Pessoa destacou que foram disponibilizados recursos 
adicionais para apoiar a retomada das aulas e que foi concluída a versão preliminar do 
protocolo, sendo que o documento, no momento, encontra-se com a Undime e Consed, para 
contribuições. Izabel destacou que o protocolo foi construído com base nos protocolos já 



existentes e estão utilizando a linguagem da escola.  Quanto aos recursos, quinhentos e vinte 
e cinco milhões foram disponibilizados por meio do PDDE sedo, destes, trezentos e treze 
adicionais. A respeito do painel, Mauro Rabelo informou que seguem em processo de 
constituição, com reuniões junto à TI para escolher a melhor forma de colher as informações 
na ponta. Além disso, Mauro informou que, paralelamente, discutiram com Consed e Undime 
um plano de comunicação para obter efetividade no preenchimento e que, para isso, 
precisarão das redes estaduais e municipais para o preenchimento das referidas  informações. 
Conforme Mauro, o próximo passo será a construção da proposta do questionário do diretor, 
para submeter à análise do Consed e Undime. Em continuidade, Giusepe Gatto informou que 
estão passando por um  processo desmobilização do esforço Covid, em função da diminuição 
dos casos em diversos hospitais da rede. Ilda Peliz informou que a política de educação 
especial segue em andamento e que, a respeito da cartilha, será disponibilizada no portal do 
MEC. Segundo Ilda, o lançamento da política está previsto para o próximo dia trinta. Na 
oportunidade, José Barreto destacou a importância da integração da Semesp com a Seb na 
referida pauta. Em continuidade, José Barreto relatou que, quanto à solicitação da Undime 
para a priorização da comunidade escolar na vacinação, o MEC tem uma cadeira no comitê 
da presidência e que, na semana seguinte à reunião em curso, levará o pleito da Undime. Luiz 
Miguel Garcia destacou a importância da articulação entre Semesp, Sealf, Consed e Undime 
no protocolo. A respeito do painel de controle, Luiz Miguel destacou que a Undime irá 
colaborar intensamente . Quanto às indagações a respeito do “Saúde da Escola” Luiz Miguel 
informou eu o programa foi lançado e que há muita clareza a respeito do uso dos recursos, 
mas alguns dias depois houve uma nova redação que gerou algumas discussões. José Barreto 
se comprometeu a levar, na próxima reunião, o posicionamento do Ministério da Saúde e Luiz 
Miguel sugeriu um comunicado para esclarecer a questão, não necessariamente um 
documento formal, e que poderia ser em conjunto com MEC, Consed e Undime. Nada mais 
havendo a tratar, José Barreto encerrou a reunião às 11h33. Eu, Renata Costa Cabral, 
servidora lotada na Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, lavrei a presente ata, que 
será assinada por mim. Brasília. 25 de setembro de 2020.  
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