
 

Ministério da Educação 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em dezesseis de outubro 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; 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 Junior deu início à reunião, 
confirmando a presença de todos. José Barreto informou a todos que foram encaminhados  
Ofícios à Presidência solicitando prioridade na questão de vacinação, conforme demanda da 
Undime. José Barreto informou, ademais, que notificaram o Ministério da Saúde a respeito 
das portarias e aguardam resposta. A respeito das ações da Sesu, Wagner Vilas Boas informou 
que 100% das universidades retomaras as aulas remotas. Wagner relatou que estão irão 
encaminhar um questionário às universidades, a fim de realizar o monitoramento das 
atividades. Além disso, Wagner informou que seguem monitorando também a entrega dos 
chips para os alunos em situação de vulnerabilidade, com a entrega, até o momento, de  treze 
mil chips, para onze universidades, sendo as entregas condicionadas à situação de cada 
universidades e o levantamento dos alunos. Em continuidade, Wandemberg Rosendo 
informou que a Setec tem acompanhado o projeto “alunos conectados”, destacando que 
quinze institutos já realizaram a solicitação e três deles já receberam os chips. Wandembeg 



relatou que percebe a perspectiva de ampliar a adesão para outros grupos de alunos 
vulneráveis, indo além do corte inicial. Wanderberg destacou a parceria com a Sesu no 
projeto, relatando que esperam atingir cem por cento das quarenta e uma instituições da 
rede federal. Ademais, o secretário citou o projeto de doação de equipamentos do MEC, que 
disponibiliza computadores para a rede federal e que seguem trabalhando na ampliação das 
parcerias para mais equipamentos, com o apoio da Secretaria-Executiva do MEC, destacando 
que a parceria do Conif no projeto tem sido essencial. Na oportunidade, José Barreto 
salientou a importância dessa logística de distribuição. Quanto às ações da SEB, Mauro Rabelo 
citou a conclusão do guia de volta às aulas, que já foi disponibilizado para as escolas. Ademais, 
Mauro informou que foi solicitado ao FNDE a liberação de mais uma etapa do programa 
educação conectada, no valor de onze milhões e trezentos mil reais para três mil, quinhentas 
e vinte e sete escolas, alcançando mil trezentos e vinte e nove alunos. Em continuidade, Luiz 
Miguel Garcia relatou as experiências de retorno que a Undime tem vivenciado, salientando 
sua preocupação com a segunda onda da Covid-19 nos EUA e Europa. Na oportunidade, José 
Barreto destacou a preocupação com o retorno seguro às aulas, relatando a importância dos 
protocolos da SEB, Sesu e Setec para esse momento. Em continuidade, Giuseppe Gatto 
informou que a EBSERH segue em fase de desmobilização de leitos, com mais de quinhentos 
leitos reduzidos em todos os hospitais, além do desligamento temporário de outros pontos 
de atendimento.  Giuseppe relatou que tem acompanhado de perto o aumento dos casos nos 
EUA e Europa, e que a desmobilização de leitos e de pontos de atendimento tem sido 
realizada de forma conservadora em função desse cenário. Ilda Ribeiro informou a publicação 
do decreto da educação especial, destacando que o documento amplia a inclusão desses 
alunos, aumentando as opções para a família e que as escolas irão receber o recurso 
conforme suas especificidades e necessidades. Ilda informou, ademais que a Semesp 
disponibilizou cerca de nove mil e duzentas vagas para a formação de professores, e que 
novas vagas serão abertas. Ilda salientou, na ocasião, o aumento nos investimentos voltados 
à educação especial, como para as escolas bilingues de surdos, por exemplo. Luiz Alberto Lira 
acrescentou que na CAPES foi iniciada uma formação de professores para educação especial 
e que a demanda foi significativa, relatando a necessidade de formações nessa área no Brasil.  
Gustavo Balduíno informou que a Andifes está organizando seus meios para avaliar as 
atividades remotas sugerindo que o MEC implemente uma avaliação internacional sobre a 
área de educação, a partir da retomada das atividades. Após considerações finais e, nada mais 
havendo José Barreto encerrou a reunião às 11h17. Eu, Renata Costa Cabral, servidora lotada 
na Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, lavrei a presente ata, que será assinada 
por mim. Brasília, 16 de outubro de 2020. 
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