
 

Ministério da Educação 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em dezenove 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 
Kedson Raul de Souza Lima ( SETEC/MEC) e Luiz Alberto Lira ( Capes), entre outros ouvintes:  
 

 MEC: João Carlos Gonçalves Barreto, Diretor de Programa da Secretaria-Executiva; 
Mauro Luiz Rabelo, Secretário Adjunto de Educação Básica; Dilermando Silva, Diretor 
de Programa da Secretaria-Executiva; Wagner Vilas Boas, Secretário de Educação 
Superior; Tomás Dias Sant´Ana, Secretário-Adjunto de Educação Superior e Adalton 
Rocha de Matos, Subsecretário de Planejamento e Orçamento; 

 ANDIFES: Edward Brasil, Presidente; 
 EBSERH: Giuseppe Gatto, Diretor de Atenção à Saúde;  
 FNDE: Leilane Mendes Barradas, Assessora;  
 UNDIME: Luiz Miguel Garcia, Presidente;  Vivian Melcop, Secretária-Executiva;  
 INEP: Alexandre Brandão, Diretor de Diretor de Estudos Educacionais;  
 CONIF: Jerônimo Rodrigues da Silva, Presidente;  
 CONSED: Nilce Rosa da Costa, Secretária-Executiva;  

 
Reuniram-se os participantes para tratar de assuntos relacionados ao Comitê Operativo de 
Emergência (COE) do Ministério da Educação. João Carlos Gonçalves Barreto deu início à 
reunião, confirmando a presença de todos os integrantes. Em continuidade, Wagner Vilas 
Boas compartilhou a tela com todos, apresentando o painel de monitoramento das 
instituições federais de ensino. Na ocasião, Wagner relatou a percepção de que o momento 
atual não exige mais ações emergenciais, uma vez que a pandemia já acontece há um ano. 
Para Wagner, a etapa atual da pandemia demanda ações que promovam normalidade, como 
a liberação das aulas aos estudantes, a continuidade do ciclo, a abertura do Prouni, Fies e 
Sisu, bem como a formação dos alunos e abertura de novas vagas. Em continuidade, Wagner 
mostrou o protótipo de melhorias que serão promovidas no painel, bem como os filtros que 
são possíveis na ferramenta. Ademais, Wagner informou que quarenta mil vagas do Fies 
foram preenchidas, o que corresponde à meta estabelecida e que será realizado um segundo 
Fies com a nota do Enem deste ano para mais cinquenta mil vagas. Wagner informou, 
também, que setenta e mil matrículas do Prouni foram efetuadas e relatou, na ocasião, 
preocupação com a baixa adesão do Sisu e a expectativa de uma agilidade maior na rede. Em 
continuidade, Kedson Lima deu início às atualizações a respeito das ações da SETEC, 
informando que, por meio da mesma ferramenta do portal, também será possível monitorar 
a situação dos municípios. Na ocasião, Kedson concordou com a colocação de Wagner quanto 



à necessidade da retomada das atividades, relatando, na ocasião,  preocupação em relação 
ao ajuste do retorno presencial das instituições, uma vez que muitas apresentam receios 
relativos ao retorno, em função de fatores diversos que demandam a volta, como financeiros, 
logística, de estrutura, entre outros. Em continuidade, Kedson lembrou a todos que, no 
momento, cem por cento das instituições estão com suas atividades acadêmicas em 
andamento. Na oportunidade, Kedson informou a movimentação de cerca de vinte e quatro 
milhões de reais com ações de enfrentamento com, no momento,  seis milhões de reais de 
gastos a pagar, relatando que os recursos a serem liquidados são destinados  para 
emergências, mas que, no momento, o cenário não é mais de emergência, uma vez que o 
estado de calamidade não foi continuado, o que pode gerar problemas com os órgão de 
controle.  Dessa forma, Kedson solicitou empenho às instituições a respeito dos recursos em 
questão, a fim de que não seja necessário justificar os restos a pagar relacionados às ações 
de combate à Covid-19. Adalton Rocha de Matos informou que não faltaram recursos para o 
pagamento do orçamento, uma vez que foram encaminhados semanalmente o que é, de 
costume, encaminhado mensalmente. Adalton relatou que, de fato, foram questionados pelo 
TCU e destacou a limitação inicial de financeiro, uma vez que a LOA ainda não foi publicada. 
Mauro Luiz Rabelo informou que encaminharam para a Universidade Federal de Goiás a 
primeira carga dos questionários preenchidos para a alimentação do painel da SEB. Segundo 
Mauro, estão sendo realizadas ações de comunicação para aqueles que não enviaram os 
questionários preenchidos e que seguem em constante parceria com a Undime e Consed a 
fim de aumentar a quantidade de questionários preenchidos, apesar de já terem obtido um 
quantitativo significativo para boas estatísticas. Em continuidade, Mauro informou que foi 
realizada reunião com o Consed onde a SEB apresentou os dois projetos que estão sendo 
gestados, a Sala de Gestão e Governança e a Plataforma Brasil de aprendizagem, que geraram 
grande receptividade. Giuseppe Gatto deu continuidade à reunião, relatando que a cidade de 
Manaus apresenta um cenário mais crítico, mas com redução do número de pacientes em 
espera, bem como a taxa de ocupação de leitos.  Giuseppe informou que em outros estados 
há um aumento significativo de casos, dando destaque à cidade de Uberlândia, onde houve 
piora no cenário. Alexandre Brandão informou que, em vinte e dois de fevereiro, o Inep 
realizará uma live com o intuito de discutir a realidade da pandemia. Luiz Alberto Lira, relatou, 
na ocasião, as ações que estão sendo realizadas pela Capes, que proporcionaram o 
atendimento a mais de seis mil cursos e programas. Quanto à educação básica, Luiz Alberto 
relatou a implementação de mais de cinquenta mil bolsas, com atendimento aos professores 
da educação na capacitação da tecnologia nas aulas, em parceria com as Secretarias do MEC. 
Luiz Alberto também destacou o Sistema Universidade Aberta do Brasil, que contém os 
núcleos de educação a distância. Ademais, Luiz Alberto Lira relatou a continuidade do 
trabalho da Capes na manutenção dos programas, informando, na oportunidade, que 
aguardam a aprovação da LOA para programarem as próximas ações. Edward Brasil informou 
que as universidades federais seguem em pleno funcionamento em sua totalidade, relatando 
que a maioria das atividades das universidades no momento tem relação ao segundo 
semestre de dois mil e vinte, destacando que estão em processo híbrido há algum tempo. 
Edward relatou que boa parte das universidades já possuem atividades presenciais em áreas 
estratégicas, onde não são possíveis atividades remotas. Na ocasião, Edward relatou 
reconhecer que diversas universidades, ainda que antes da pandemia, em função de algumas 
dificuldades, já realizavam o movimento de continuar utilizando o Enem, algumas de forma 
combinada com seus processos seletivos próprios e outras fazendo suas seleções a partir da 
nota do exame. Edward destacou, na ocasião, o avanço extraordinário na educação brasileira 



que o Enem representa, ainda que haja uma certa lentidão no processo, sugerindo a abertura 
de uma discussão a respeito. Na ocasião, Edward lembrou que na reunião passada citou a 
importância de regularizar o ensino até o início do ano que vem, a fim de colocar o ano letivo 
em compasso com o ano civil. Nada mais havendo a tratar, João Barreto encerrou a reunião 
às 11h26. Eu, Renata Costa Cabral, servidora lotada na Secretaria-Executiva do Ministério da 
Educação, lavrei a presente ata, que será assinada por mim. Brasília, 19 de fevereiro de 2021.  
 
 
 


