
 

Ministério da Educação 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em cinco de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez 
horas, por meio de sistema eletrônico, com a presença dos membros citados abaixo, além de 
Luiz Alberto Lira ( CAPES),  Juliana Coelho ( FNDE), entre outros ouvintes:  
 

 MEC: José Barreto Júnior, Secretario-Executivo Adjunto; Izabel Lima Pessoa, Secretária 
de Educação Básica; Mauro Rabelo, Secretário Adjunto de Educação Básica; Wagner 
Vilas Boas, Secretário de Ensino Superior; Tomás Dias Sant´Ana, Secretário Adjunto de 
Educação Superior Wandemberg Venceslau, Secretário de Educação Profissional e 
Tecnológica; Adalton Rocha de Matos, Subsecretário de Planejamento e Orçamento; 

 ANDIFES: Edward Brasil, Presidente; 
 UNDIME: Luiz Miguel Garcia, Presidente; Vivian Ka, Secretária-Executiva 

 EBSERH: Giuseppe Gatto, Diretor de Atenção à Saúde;  
 INEP: Alexandre Brandão, Diretor de Diretor de Estudos Educacionais;  
 CONIF: Luciana Massukado, reitora do Instituto Federal de Brasília.  

 

 

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. Tomás Dias Sant ́ Ana informou que seguem 
acompanhando o andamento do projeto Alunos Conectados, junto à RNP e à SETEC. Tomás 
informou, ademais, que 80.565 chips foram solicitados pelas universidades e 64.865 foram 
entregues. A respeito do painel de monitoramento, Tomás relatou que, no momento, estão 
sendo desenvolvidos dois avanços. O primeiro diz respeito a um formulário com o 
levantamento dos dados do período de atividades de ensino remoto, detalhando todas as 
ações das universidades. Tomás relatou acreditar que nos próximos dias, todas as 
universidades terão preenchido o formulário. O segundo avanço trata de informações que 
estão sendo adicionadas ao portal, que contará com informações a partir dos dados do 
Ministério da Saúde, apresentando o contexto da pandemia, com vinculação aos campi, 
proporcionando aos gestores a realização de análise a respeito da pandemia em sua área de 
atuação. Tomás relatou acreditar que, até o início de março, as duas informações serão 
disponibilizadas e, dessa forma, serão apresentadas no COE. Izabel Pessoa, em continuidade, 
informou que a SEB está desenvolvendo um conjunto de ações, em três eixos, no sentido de 
colaborar com o gerenciamento da retomada das aulas na educação básica. Os três eixos 
tratam das orientações e normatizações, do estabelecimento de plataformas de gestão 
administrativas e de aprendizagens e assistência técnica. Izabel relatou, ademais que a SEB, 
em parceria com o FNDE, abriu a plataforma PAR (Plano de Ações Articuladas), que abriga um 



novo ciclo desse plano. Por meio dessa ferramenta, os estados e municípios podem fazer o 
diagnóstico de suas necessidades, a partir de 25 iniciativas. A plataforma conta com 
informações do censo da educação básica e do IBGE, de modo a facilitar a elaboração do 
plano de ação em cada estado e município. Izabel relatou, ademais, que a Sala de Gestão e 
Governança está em processo de implementação. Mauro Rabelo apresentou mais detalhes a 
respeito do projeto, que é uma parceria com a Universidade de Brasília e que trata da 
transferência de tecnologia para os municípios e estados e que, no momento, está em fase 
de capacitação junto aos servidores da SEB e representantes da Undime e, paralelamente, 
em fase de seleção de municípios. Quanto ao painel de monitoramento de retorno às aulas, 
Mauro relatou que estão enviando ao Consed e Undime a lista dos formulários preenchidos, 
para que seja feita uma ação de comunicação solicitando o preenchimento aos municípios e 
estados que não encaminharam o questionário preenchido até o momento. Mauro destacou 
que, ainda assim, os questionários já preenchidos já representam um universo satisfatório de 
informações. Izabel destacou que o momento de transição dos municípios tem impactado no 
prazo do lançamento do painel. Em continuidade, Wandemberg Venceslau informou a 
manutenção do projeto Alunos Conectados, com a entrega de 49.974 chips até o momento. 
Wandemberg também informou que a SETEC está elaborando um formulário para 
preenchimento dos Institutos Federais, a fim de identificar o cenário em cada um dos Campi 
da rede federal. Ademais, Wandemberg relatou a continuidade da ação de doação de 
computadores que estavam ociosos no Ministério da Educação e os diálogos que têm sido 
realizados junto ao Conif a respeito dos desafios nos processos de retorno às aulas, 
destacando que as normativas que o Ministro tem editado contemplam a autonomia das 
instituições. José Barreto, na ocasião, questionou a quantidade de computadores entregues 
aos Institutos Federais e Wandemberg informou que foram doadas 1000 máquinas. Giuseppe 
Gatto relatou que o fato mais relevante do momento é a distribuição dos pacientes de 
Manaus, informando que já foram evacuados 542 pacientes, onde 250 estão em hospitais da 
rede EBSERH e o restante em hospitais da rede estadual e municipal da saúde. Giuseppe 
informou, ademais, que o plano de contingência inicial foi triplicado para dar suporte em 
Manaus, em função do contexto de emergência. Luiz Lira informou a continuidade dos efeitos 
positivos da Portaria 55, que prorrogou a questão das bolsas e o reforço aos professores da 
educação básica no auxílio à formação, destacando, na oportunidade, os cursos relacionados 
às metodologias da educação a distância. Dando continuidade à reunião, José Barreto 
destacou a importância de tornar públicas as ações colocadas nas reuniões do COE, 
solicitando a divulgação, a partir das plataformas do MEC e de suas vinculadas, dada a 
importância dos relatos apresentados. A partir da indagação de José Barreto, Juliana Coelho 
destacou que uma flexibilização do prazo é possível e que, portanto, avaliarão, 
posteriormente, se a prorrogação do prazo é viável de uma forma que não impacte na 
logística da distribuição dos livros.  Ademais, Juliana Coelho informou que o FNDE realizará 
uma capacitação on-line aos novos gestores, a fim de tratar de assuntos como o PAR, PDDE, 
entre outros. Vivian Ka relatou preocupação com algumas questões a respeito os municípios 
que começarão o ano letivo após o início do Censo e Alexandre Brandão informou que irá 
verificar retorno junto à área. Dessa forma, José Barreto solicitou que as perguntas e 
respostas sejam feitas no grupo do WhatsApp do COE, nos próximos dias e que Carlos Moreno 
esteja presente na próxima reunião do COE para os devidos esclarecimentos. Em 
continuidade, Luciana Massukado relatou que estão realizando um levantamento dos 
contextos dos calendários junto aos institutos e, na oportunidade, sugeriu uma discussão 
acerca da flexibilização dos dias letivos, com base na carga horária, também em 2021. Na 



oportunidade, José Barreto destacou que o MEC acredita na garantia de um retorno às aulas 
seguro. Edward Brasil relatou uma perspectiva de ajuste do calendário acadêmico até final do 
segundo semestre de 2022 e, na oportunidade, relatou acreditar na migração de um sistema 
na sua totalidade remoto, para um sistema híbrido, destacando a importância de um retorno 
seguro. Ademais, Edward sugeriu que a SEB e a SETEC avaliassem a possibilidade da 
construção de um projeto de produção de conteúdo e veiculação nos canais universitários, a 
partir da Universidade Federal de Santa Maria, que já possui um projeto local com esse 
modelo. José Barreto solicitou, dessa forma, que a SEB e SETEC fizessem uma avaliação do 
trabalho para que, posteriormente, seja apresentado ao grupo. Em continuidade, Getúlio 
Ferreira destacou a dificuldade de algumas regiões, mais distantes, de acessar as tecnologias 
que foram oferecidas e que, portanto, o retorno será útil para que se possa avaliar o contexto 
da aprendizagem. Ademais, na oportunidade, Getúlio destacou a importância da flexibilização 
da carga horária. Luiz Miguel Garcia, em continuidade, destacou que a Undime tem 
trabalhado para fortalecer a parceria com as universidades. Luiz Miguel, destacou, ademais, 
a relevância da prioridade na vacinação para os profissionais de educação. José Barreto 
reafirmou os esforços do Ministro, desde 2020, na priorização dos professores e profissionais 
de educação, documentado a partir de um ofício encaminhado à Casa Civil. Getúlio solicitou, 
na oportunidade, que na próxima reunião do COE seja discutido o PL 2599, que dos destinos 
do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações no desenvolvimento da 
educação a distância na educação básica pública durante a pandemia. Após considerações 
finais e, nada mais havendo a tratar, João Barreto encerrou a reunião às 11h26. Eu, Maria 
Cândida Trigo, servidora lotada na Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, lavrei a 
presente ata, que será assinada por mim. Brasília, 05 de fevereiro de 2021.  


