
Ministério da Educação

ATA DE REUNIÃO

ATA de reunião realizada em nove de abril 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 Leilane Barradas (FNDE), Luiz Carlos 
Lira ( CAPES), Thais Campos (INEP), Paulo Sérgio Parro (SEB/MEC), entre 
outros ouvintes: 

MEC: Márcio Aquino Terra, Diretor de Programa da Secretaria-Executiva; 
Felipe Campos, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação Básica; 
Wandemberg Venceslau, 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: Edward Brasil, Presidente; Gustavo Balduíno, Secretário-
Executivo;

EBSERH: Giuseppe Gatto, Diretor de Atenção à Saúde; 

UNDIME: Vivian Ka, Secretária-Executiva; Marcelo Ferreira da Costa, Vice-
Presidente;

CONIF: Jerônimo Rodrigues da Silva, Presidente; Luciana Massukado, 
Reitora do Instituto Federal de Brasília (IFB);

CONSED: Getúlio Ferreira, Vice-presidente. 

Reuniram-se  os  participantes  para  tratar  de  assuntos  relacionados  ao
Comitê Operativo de Emergência (COE) do Ministério da Educação. Márcio
Aquino Terra deu início à reunião, confirmando a presença de todos os
integrantes. Felipe Campos informou que a SEB tem realizado um estudo
a fim de repactuar os recursos do PDDE, por  meio de recursos que já
estejam disponíveis nas escolas e que permitirão que sejam utilizados no
enfrentamento à pandemia como, por exemplo, em ações que promovam
a conectividade. Felipe relatou, ademais, que serão realizados, na semana
posterior  à reunião em curso,  encontros  regionais  com municípios  que
fizeram a adesão, onde será apresentada a sala de gestão e governança.
Em  continuidade,  Felipe  destacou  o  lançamento  do  curso  de
aperfeiçoamento “Bem estar na escolas”, a fim de treinar os professores



quanto aos impactos da pandemia junto às famílias dos alunos.  Felipe
também  informou  que  será  realizado  um  evento  em  13  de  abril,
denominado “Busca ativa escolar”, em parceria com a UNDIME e UNICEF e
que, no dia 15 de abril, será assinado um acordo de cooperação técnica,
para  formação  e  empreendedorismo  para  educação  formal.  Ao  final,
Felipe informou que foi  lançado o mapa de conectividade da educação
básica, onde os gestores poderão avaliar e comparar os dados referentes
à conectividade nas escolas. Em continuidade, Paulo Sérgio compartilhou
com todos o Painel de Monitoramento da Educação Básica no contexto da
pandemia, que apresentará os grandes números da educação, a partir de
fontes  diversas  e  questionários  preenchidos  por  gestores  escolares.  O
painel também apresentará a tendência da Covid-19 no país e os casos
dos últimos 30 dias e a cada 100 mil habitantes, além da visão para cada
1000 habitantes e dos alunos matriculados, entre outros dados. O objetivo
do  painel  é  subsidiar  os  gestores  quanto  às  decisões  relacionadas  ao
retorno às aulas. Em continuidade, Wandemberg Venceslau parabenizou a
viabilização do painel e, a partir da indagação de Gustavo Balduíno, Paulo
informou que a atualização dos dados é semanal, a partir do DataSUS e
que a SEB está à disposição para apresentar a ferramenta a todos os
parceiros  e  vinculadas.  Em  continuidade,  Vivian  Ka  destacou  as
dificuldades relatadas pelas Secretarias Municipais de Educação no que
diz respeito ao preenchimento do cadastro junto ao FNDE, cujo sistema,
segundo  Viviane,  vem  apresentando  problemas  desde  janeiro,  o  que
impactou no preenchimento dos questionários para o painel, bem como
no acesso ao PAR. Na oportunidade, Marcelo Costa reforçou que os CACs
também têm relatado problemas com o SIOP, destacando a necessidade
da  definição  de  uma  regra  mais  clara  a  respeito  do  PNAE,  além  da
reprogramação de 100% da verba do PNATE ( aprovada, hoje, em 30%).
Em resposta, Leilane Barradas informou que apenas 27 municípios não
estão  habilitados,  por  não  terem  apresentado  a  documentação
necessária.  Quanto  ao  CACs,  Leilane  relatou  que  estão  sendo  feitos
ajustes  e  que,  na  semana posterior  à  reunião  em curso,  os  cadastros
poderão ser realizados pelos novos conselhos. Quanto ao PNATE, Leilane
informou  que  o  FNDE  está  avaliando  a  questão  e  solicitou,  na
oportunidade,  que  a  UNDIME  encaminhe  um  ofício,  em  nome  dos
municípios. Quanto aos kits do PNAE, Leilane informou que a distribuição
continuará  autorizada  enquanto  as  aulas  estiverem  suspensas.  Em
continuidade, Wandemberg relatou que, no contexto do programa “Alunos
Conectados”, já foram distribuídos aos IFEs 75.890 chips, destacando que
a  ação  foi  prorrogada  até  dezembro  de  2021.  A  respeito  do  portal,
Wandemberg  informou  que  as  informações  do  DataSUS  serão
incorporadas à ferramenta e, a respeito da Portaria nº 983, que regula as
atividades docentes no âmbito federal, está sendo avaliada a prorrogação
solicitada.  Quanto ao projeto “IF Mais Empreendedor”, foi realizado um
aporte financeiro para que os institutos pudessem apresentar projetos de
modelos de negócios para apoiar as pequenas empresas na retomada dos
negócios  no contexto da pandemia.  Em continuidade,  Tomás Sant´Ana
lembrou a todos que as ações têm sido realizadas em conjunto com a
SETEC, destacando a expectativa de colocar o painel com acesso público



até  a  semana seguinte  à  reunião  em curso.  Tomás compartilhou  com
todos  o  painel,  detalhando  as  informações  que  serão  disponibilizadas.
Thais  Campos  relatou  que  o  Censo  da  educação  superior  está  sendo
realizado  e  que  alguns  exames  estão  sofrendo  ajustes  nas  datas,  em
função  da  pandemia.  Giuseppe  Gatto  relatou  preocupação  com  a
dificuldade de aquisição dos “kits intubação” e informou que 2.167 leitos
foram disponibilizados  em todo o país.  Gustavo Balduíno  questionou  a
respeito da existência de algum indicador a respeito da eficácia da vacina
no grupo de profissionais da saúde. Giuseppe informou que há um estudo
em andamento a respeito, mas que a percepção inicial é da redução dos
casos graves, como esperado. Carlos Lira destacou o esforço do MEC e
suas  vinculadas  nas  ações  de  enfrentamento  à  pandemia  e  relatou  a
continuidade  dos  trabalhos,  como  os  programas  de  apoio  à  formação
inicial e reforçou que, no final de 2020, foram disponibilizados cursos de
curta duração na formação de professores no contexto de educação a
distância,  bem  como  a  realização  de  uma  parceria  que  está  em
construção com a Universidade Aberta de Portugal no curso de docência
digital  em  rede,  o  que  proporcionará  um  atendimento  a  300  mil
professores. Edward Brasil relatou expectativa na flexibilização dos dias
letivos  e  nas  colações  de  grau  antecipadas,  a  fim  de  que  sejam
regularizados  os  calendários.  Gustavo  Balduíno  sugeriu  acrescentar  à
agenda do COE a discussão a respeito da saúde mental das pessoas no
ambiente  educacional.  Márcio  relatou  o  registro  da  sugestão  e  Felipe
Campos destacou o curso “Bem estar nas escolas”, lançado na semana da
reunião em curso, que tem o objetivo de tratar da questão colocada e
está disponibilizado na plataforma AVAMEC. Nada mais havendo a tratar,
Márcio Aquino encerrou a  reunião às  11h31.  Eu,  Renata Costa  Cabral,
servidora lotada na Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, lavrei
a presente ata, que será assinada por mim. Brasília, 9 de abril de 2021. 


