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ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em oito de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, por 
meio de sistema eletrônico, com a presença dos seguintes membros ( entre outros ouvintes):  
 
MEC: José de Castro Barreto Junior , Secretário- Executivo Adjunto; Izabel Lima Pessoa, 
Secretária de Educação Básica; Mauro Luiz Rabelo, Secretário Adjunto de Educação Básica; 
Wandemberg Venceslau Rosendo, Secretário de Educação Profissional e Tecnológica; Tomás 
Dias Sant´Ana, Secretário-Adjunto de Educação Superior; Adalton Rocha de Matos, 
Subsecretário de Planejamento e Orçamento;  
ANDIFES: Gustavo Balduíno, Secretário-Executivo;  
EBSERH: Giuseppe Gatto, Diretor de Atenção à Saúde;  
UNDIME: Luiz Miguel Garcia, Presidente; Marcelo Ferreira da Costa, Vice-Presidente; 
INEP: Alexandre Brandão, Diretor de Diretor de Estudos Educacionais; além de Leilane 
Barradas (FNDE), Carlos Lenuzza ( CAPES) e Fernanda Torres (CONIF. 

 

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 os integrantes. José Barreto discorreu a respeito dos 
desafios a serem enfrentados e as boas previsões de entrega do MEC no ano que inicia. 
Giuseppe Gatto relatou o recrudescimento dos casos de Covid e a alta ocupação dos leitos 
nos hospitais, destacando preocupação com Manaus, onde os casos seguem aumentando, 
com previsão de saturação do sistema. Em continuidade, Tomas Dias Sant´Ana informou que 
foram distribuídos 75 mil chips no contexto do Projeto Alunos Conectados, destacando a 
previsão de entrega, em fevereiro, da visão de 2020 no Portal de Monitoramento. Tomás 
ressaltou que, no contexto das ações de combate ao coronavírus, 100% dos recursos foram 
empenhados, com a descentralização às universidades de 60 milhões de reais. Ademais, mais 
de 1.600 ações foram realizadas, atendendo 25 milhões de pessoas. Em continuidade, 
Wandemberg Venceslau relatou que a SETEC segue monitorando, junto à SESU o retorno às 
aulas, destacando que as portarias que foram publicadas regulamentando a volta às aulas 
proporcionaram mais segurança às instituições. Wandemberg destacou, ademais, o empenho 
das instituições, em 2020, em manter os vínculos com os estudantes. Mauro Rabelo, em 
continuidade, relatou a realização de um levantamento das ações de 2020 e as perspectivas 
para 2021, junto à Consed e Undime. Quanto aos formulários para o Portal de 
Monitoramento, Mauro relatou que o questionário ficará aberto até 15 de janeiro, em função 
das mudanças de gestão. Na ocasião, Izabel Lima destacou que a execução orçamentária de 
2020 foi de quase 100% dos recursos, que são repassados, na sua totalidade, aos estados e 



municípios. Em continuidade, Leilane informou que o FNDE efetuou a parcela extra do PNAE 
em dezembro e José Barreto destacou que o PNAE teve execução de 4,3 bilhões em 2020. 
Luiz Miguel, em continuidade, ressaltou a importância estratégica do momento, onde há o 
desafio de se avaliar o que foi realizado, relatando a expectativa da rede quanto à volta às 
aulas.  Na oportunidade, Luiz Miguel destacou, ademais, a importância de incluir professores 
e funcionários das escolas no processo de vacinação. Izabel informou que está sendo realizada 
uma avaliação do Programa Educação Conectada, onde 77% das escolas públicas estão sendo 
atendidas, destacando a complexidade do transporte de conexão no país, principalmente na 
região norte e que, para isso, têm contato com a parceria do exército. Izabel informou, 
ademais, que há um estudo aprofundado de mapeamento, em todo o país, quanto aos 
aspectos pedagógicos e estruturais das escolas. Na oportunidade, José Barreto destacou o 
empenho na parceria com o exército, no intuito de promover a conectividade na região norte. 
Gustavo Balduíno indagou a respeito do orçamento de 2021 e se o fim da calamidade 
influenciará na questão orçamentária. Adalton Rocha ressaltou a importância da aprovação 
da LOA para a definição de diversos pontos dentro desse contexto. Alexandre Brandão 
informou a confirmação das datas do Enem e que seguem atentos aos contextos distintos dos 
decretos municipais, destacando que cerca de 50% dos alunos já visualizaram seus 
respectivos cartões de inscrição até o momento. Após considerações finais e, nada mais 
havendo a tratar, José Barreto encerrou a reunião às 11h07. Eu, Renata Costa Cabral, 
servidora lotada na Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, lavrei a presente ata, que 
será assinada por mim. Brasília, 8 de janeiro de 2021. 
 

 
 


