
 

Ministério da Educação 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em seis de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez 
horas, por meio de sistema eletrônico, com a presença dos membros citados abaixo, entre 
outros ouvintes:  
 
 
MEC: José Barreto Júnior, Secretário-Executivo Adjunto; Mauro Luiz Rabelo, Secretário-
Adjunto de Educação Básica; Tomás Dias Sant´Ana, Secretário-Adjunto de Educação Superior 
e Wandemberg Venceslau, Secretário de Educação Profissional e tecnológica; 
ANDIFES: Edward Brasil, Presidente; 
UNDIME: Luiz Miguel Garcia, Presidente; Vivian Melcop, Secretária-Executiva;  
FNDE: Juliana Coelho, Chefe de Gabinete; 
INEP: Alexandre Brandão, Diretor de Diretor de Estudos Educacionais;  
CONIF: Jerônimo Rodrigues da Silva, Presidente;  
CONSED: Getúlio Ferreira, Vice-presidente; além de Luiz Lira ( CAPES), Ilda Ribeiro Peliz 
(SEMESP/MEC); Fábio Henrique dos Anjos (SESU/MEC). 
 
Reuniram-se os participantes para tratar de assuntos relacionados ao Comitê Operativo de 
Emergência (COE) do Ministério da Educação. José Barreto Júnior deu início à reunião, 
confirmando a presença de todos os integrantes. José Barreto informou a todos que ainda 
não há resposta a respeito dos ofícios encaminhados ao Ministério da Saúde e Casa Civil com 
a solicitação de prioridade na vacinação dos profissionais de educação. A seguir, 
Wandemberg Venceslau informou que já foram distribuídos cerca de 47 mil chips no contexto 
do projeto Alunos Conectados e que seguem em parceria com a SESU, por meio de um 
acompanhamento semanal dos avanços do programa. Wandemberg informou, ademais, que 
apenas um Instituto Federal encontra-se sem aula mas, este, já com retorno programado, o 
que resultará, em breve em um cenário onde todos os IFEs estarão com aulas. Em 
continuidade, Mauro Rabelo , informou que, apesar da demora nos trâmites processuais, em 
cerca de quinze dias o layout que alimentará o painel de monitoramento da educação básica 
estará pronto para apresentação. Mauro ressaltou que, enquanto isso, a UFG irá adquirir o 
software de geolocalização e o software do questionário municipal será produzido, 
solicitando, na oportunidade, apoio da STIC para dar celeridade ao processo. Além disso, 
Mauro informou que o questionário voltado aos gestores das escolas está sendo 
encaminhado aos parceiros para as devidas colaborações. Na oportunidade, Mauro ressaltou 
acreditar na importância dessa ferramenta no retorno às aulas no próximo ano. Em 
continuidade, Fábio Henrique dos Anjos informou que, nos últimos 15 dias, 18 universidades 



foram atendidas no contexto do programa Alunos Conectados, com 19 mil chips que seguem 
em trânsito pela RNP. Fábio informou que 8 universidades não fizeram adesão ao programa 
e que estão trabalhando para entender os motivos, ressaltando que há 11 mil chips 
reservados para as universidades em questão. Ademais, Fábio informou que há 12 
universidades aguardando atendimento, em função de falta de dados ou correção de 
informações. Para essas universidades, estão reservados 38 mil chips para distribuição. Em 
continuidade, José Barreto citou a pauta solicitada pela Undime, que trata dos 
esclarecimentos acerca da solicitação de informações sobre o impacto da Lei Complementar 
nº 173/ 2020 no repasse e na prestação de contas referentes aos programas de 
responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Juliana Coelho 
informou que o FNDE solicitou prazo para a resposta da carta encaminhada pela Undime e 
José Barreto informou que, assim que o MEC receber a resposta em questão, o documento 
será encaminhado à Undime.Kedson Lima, em continuidade, informou que 100% das 
atividades da rede estão remotas. Nada mais havendo a tratar, José Barreto encerrou a 
reunião às 10h37. Eu, Renata Costa Cabral, servidora lotada na Secretaria-Executiva do 
Ministério da Educação, lavrei a presente ata, que será assinada por mim. Brasília, 6 de 
novembro de 2020.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


