
 

Ministério da Educação 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em vinte de novembro do ano de dois mil e vinte, às dez 
horas, por meio de sistema eletrônico, com a presença dos membros abaixo, além de Luiz 
Lira (CAPES) e Juliana Coelho ( FNDE), Kedson Lima ( SETEC/MEC), entre outros ouvintes: 
 

 MEC: José de Castro Barreto Junior , Secretário- Executivo Adjunto; Mauro Luiz 
Rabelo, Secretário Adjunto de Educação Básica; Adalton Rocha de Matos, 
Subsecretário de Planejamento e Orçamento; 

 ANDIFES: Gustavo Balduíno, Secretário-Executivo;  

 EBSERH: Giuseppe Gatto, Diretor de Atenção à Saúde;  

 FNDE: Fernanda Vilela, Chefe de Gabinete;  

 UNDIME: Luiz Miguel Garcia, Presidente;   

 INEP: Alexandre Brandão, Diretor de Diretor de Estudos Educacionais;  

 CONIF: Luciana Massukado, Reitora do Instituto Federal de Brasília e  

 CONSED: Nilce Rosa da Costa, Secretária-Executiva; Getúlio Ferreira, Vice-Presidente. 
 

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 ratificou que foram enviados 
dois ofícios ao Ministério da Saúde: um solicitando prestação de contas e outro para 
priorização das vacinas. Tomás Sant´Ana atualizou os dados da entrega do projeto Alunos 
Conectados e do monitoramento e avaliação das atividades no período remoto. A respeito do 
programa Alunos Conectados, Tomás informou que foi realizada uma ação intensificada 
voltada à adesão e que o consolidado com as adesões seria finalizado nos próximos dias da 
reunião em curso. Tomás informou, ademais, que foram entregues 60.219 chips no âmbito 
da SESU, sendo que ainda há ainda há 190 mil chips disponíveis para distribuição e que há um 
grupo de instituições em processo de encaminhamento dos dados. Tomás informou, ademais, 
que a SESU segue trabalhando com a SETEC, que fez uma contribuição efetiva no formulário, 
cuja previsão para aplicação é na semana seguinte à reunião em curso. Wandemberg 
Venceslau reforçou que o projeto Alunos Conectados é uma ação conjunta entre a SESU e a 
SETEC. Sobre a rede federal, Wenceslau relatou que, até o momento, das 41 instituições, 
apenas 4 não aderiram ao projeto, em função de peculiaridades locais. Wandemberg relatou 
perceber que, nos próximos meses, será necessária uma redefinição do projeto, com uma 
visão de como será tratado a partir desse momento. Ademais, Wandemberg relatou que a 
SETEC está elaborando, em parceria com o Conif, uma ferramenta para monitorar a situação 
atual das instituições. Em continuidade, Mauro Rabelo informou que a campanha publicitária 



sobre o guia foi colocada no ar poucos dias antes da reunião em curso. Mauro relatou , 
ademais, que o questionário do gestor foi homologado e que estão, no momento, realizando 
ajustes. Além disso, Mauro relatou ter recebido, presencialmente, Luiz Miguel Garcia, onde 
discutiram pontos a respeito do modelo híbrido de aulas. Getúlio Ferreira relatou demora  
nos repasses, destacando a importância dos recursos em questão para as escolas. Luiz Miguel 
relatou acreditar na importância da substituição dos laboratórios de ciências por laboratórios  
de informática. José Barreto, na oportunidade, destacou que 2021 será um ano desafiador 
para o MEC e que seguem em diálogo com diversas entidades. Inclusive internacionais, a fim 
de colher informações de como estão se preparando para o próximo ano, destacando a 
importância de ser ajustável. José Barreto destacou que o Secretário-Executivo tem estudado 
o equilíbrio entre a EaD e do ensino presencial, uma vez que há a possibilidade do ensino não 
voltar à normalidade, compreendendo que a realidade de 2021 será híbrida, a fim de suprir 
as lacunas que ocorreram em 2020. Nilce da Costa relatou que, dentro da linha dos 
aprendizados de 2020, o Consed realizou o Prêmio de Gestão Escolar, relatando que o 
resultado deu luz a ações surpreendentes de superação das escolas, o que, para Nilce, 
representa um termômetro do viés de um momento rico de aprendizagens. Wandemberg, 
em continuidade, agradeceu ao Conif pelas colaborações no quinto itinerário formativo, 
destacando, na oportunidade, o quanto o regime de colaboração tem sido fortalecido. 
Giuseppe Gatto relatou redução da taxa de ocupação dos leitos e que seguem monitorando 
as regiões, principalmente o Norte, que costuma representar uma tendência de cenário. 
Gustavo Balduíno informou a realização de um seminário em 6 de dezembro, onde serão 
apresentados relatos das experiências de trabalho remoto e discutido o futuro imediato de 
2021. Nada mais havendo a tratar, José Barreto encerrou a reunião às 10h52. Eu, Renata 
Costa Cabral, servidora lotada na Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, lavrei a 
presente ata, que será assinada por mim. Brasília, 20 de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 


