
Ministério da Educação

ATA DE REUNIÃO

ATA de reunião  realizada  em cinco de março 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 Carlos Lenuzza e Luiz Lira ( CAPES),   Juliana Coelho ( FNDE), Renata Dias ( UNDIME),
Marilza Regattieri ( SETEC/MEC), entre outros ouvintes: 

 MEC:  João Carlos Gonçalves Barreto, Diretor de Programa da Secretaria-Executiva;
Mauro Luiz  Rabelo,  Secretário Adjunto de Educação Básica;  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; 
 INEP: Alexandre Brandão, Diretor de Diretor de Estudos Educacionais; 
 CONIF: Jerônimo Rodrigues da Silva, Presidente; 
 CONSED: Getúlio Ferreira, Vice-presidente. 

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,  Tomás  Dias
Santana  compartilhou  a  tela  com todos,  apresentando  o  painel  de  monitoramento  das
Instituições Federais  de Ensino.  Na ocasião,  Tomás destacou a relevância do portal,  não
somente  como  instrumento  de  apoio  às  IFES,  mas  também  para  a  compreensão  das
demandas  características  do  cenário  atual.  Tomás  apresentou  alguns  avanços
implementados no portal e relatou que, por meio da ferramenta, atualmente, é possível
também a identificação dos números de matrículas e de cancelamentos, possibilitando uma
visão do impacto da pandemia a partir da comparação com o Censo dos anos anteriores.
Ademais, Tomás informou que algumas IFEs estão retomando as atividades presenciais e
que a SESU está trabalhando em um outro painel que acessará os dados do Ministério da
Saúde,  possibilitando  um  gerenciamento  das  informações  ainda  mais  eficaz.  Em
continuidade, Marilza Regattieri  informou que já foram distribuídos cerca de  76.657 mil
chips, contando com a adesão de todos os Institutos Federais ( exceto Minas Gerais, que já
realizava uma ação local), e que continuam atendendo novas demandas. Para Marilza, um
grande desafio no momento é o cumprimento da carga horária, destacando, na ocasião,  a
importância da participação da SETEC no debate junto ao CNE. Em continuidade, Marilza
ressaltou que o questionário utilizado para alimentar o painel  foi  ajustado para atender



especificações da educação profissional. Alexandre Brandão sugeriu um trabalho conjunto
do Inep, SESU e SETEC no sentido de construir uma análise de curto prazo sobre os impactos
da Covid, ressaltando que o Inep está lançando um questionário sobre esses impactos no
Censo. Mauro Rabelo informou que houve avanços no preenchimento do questionário para
o painel de monitoramento da educação básica, destacando que a Universidade Federal de
Goiás já está em fase de análise de consistência dos dados. Na ocasião, Mauro informou,
ademais, que a SEB tem realizado ações frequentes de comunicação, a fim de intensificar a
entrega dos  questionários  e  que  tem contado com a  Undime e  Consed para  tanto.  Na
ocasião,  Mauro  ressaltou  os  avanços,  mas  destacou  que  a  velocidade  ainda  não
corresponde à esperada. Em continuidade, Giuseppe Gatto informou que a ocupação dos
hospitais  segue  intensa  e  que  a  única  melhora, no  momento,  é  em Manaus.  Giuseppe
informou, ademais, que a maioria dos hospitais está com taxa de ocupação acima de 90% e
que, a respeito das dificuldades acerca dos recursos, a SPO segue acompanhando de perto.
Na  ocasião,  Adalton  destacou  que  aguardam  a  LOA  para  um  cenário  mais  concreto  a
respeito da situação orçamentária  e financeira.  Em continuidade,  Edward Brasil  sugeriu,
para a próxima reunião, um debate acerca da priorização dos profissionais de educação no
plano de imunização, com o objetivo de pensar em um plano estratégico para ajudar no
ritmo das vacinações. Na ocasião, Giuseppe Gatto alertou para a importância dos trabalhos
estarem em sintonia  com o Ministério  da  Saúde,  uma vez  que o gestor  local  de  saúde
precisa estar envolvido no processo. Em continuidade, Renata Dias informou que a pesquisa
que  estava  sendo  realizada pela  Undime foi  concluída  e  que  estão  em  fase  de
sistematização de dados,  sendo possível,  dessa forma, apresentá-la na próxima reunião.
Nada mais havendo a tratar, João Barreto  encerrou a reunião às 10h49.  Eu,  Renata Costa
Cabral,  servidora  lotada  na  Secretaria-Executiva  do  Ministério  da  Educação,  lavrei  a
presente ata, que será assinada por mim. Brasília, 05 de março de 2021. 


