
 

Ministério da Educação 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em vinte e três de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas, por 
meio de sistema eletrônico, com a presença de Luiz Alberto Rocha de Lira (CAPES), além dos 
membros citados abaixo:  
 

• MEC: Márcio Aquino Terra e Sylvia Cristina Toledo Gouveia, Diretores de Programa da 
Secretaria-Executiva; Renata Costa Cabral, Ellen Bruno de Souza e Estêvão Perpétuo 
Martins, Coordenadores de Projeto da Secretaria-Executiva; Gustavo Bechelany, 
Assessor Especial do Gabinete do Ministro; Mauro Luiz Rabelo, Secretário, e Juliana 
Demonte Moreira, Gerente de Projeto da Secretaria de Educação Básica; Kedson Raul 
de Souza Lima, Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica; Tomás 
Dias Sant´Ana, Secretário Adjunto de Educação Superior Adjunto; e Adalton Rocha de 
Matos, Subsecretário de Planejamento e Orçamento;  

• FNDE: Juliana Coelho, Chefe de Gabinete, e Leilane Mendes Barradas, Assessora; 

• INEP: Thais Campos Valadares Ribeiro, Chefe de Gabinete substituta, e Gustavo 
Henrique Moraes, Coordenador-Geral de Instrumentos e Medidas Educacionais;  

• EBSERH: Giuseppe Gatto, Diretor de Atenção à Saúde;  

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

• UNDIME: Marcelo Ferreira da Costa, Vice-Presidente, e Vivian Ka Fuhr Melcop, 
Secretária-Executiva; 

• ANDIFES: Edward Madureira Brasil, Presidente, e Gustavo Balduíno, Secretário- 
Executivo; 

• CNE: Suely Melo de Castro Menezes, Presidente da Câmara de Educação Básica, e 
Joaquim José Soares Neto, Presidente da Câmara de Educação Superior. 

 

Reuniram-se os participantes para tratar de assuntos relacionados ao Comitê Operativo de 
Emergência (COE) do Ministério da Educação. O Diretor Márcio de Aquino Terra deu início à 
reunião, confirmando a presença de todos os integrantes. Em continuidade, passada a palavra 
ao representante da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, o Senhor Kedson Lima  
Informou que, quanto ao Projeto Alunos Conectados, um dos principais projetos da Secretaria 
no momento da pandemia, fruto da parceria com a RNP, foram entregues 73.738 chips. 
Kedson destacou que o ano de 2021 teve um aumento significativo de alunos que se 
adequaram à modalidade de ensino remoto e registrou, ainda, que o atual contrato de Gestão 
com a RNP vence em junho próximo, mas encontra-se em trâmite a prorrogação até 



dezembro do corrente ano. Kedson informou, ademais, acerca da previsão de lançamento do 
Portal Coronavírus, desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Educação Superior e, 
paralelamente, sobre a plataforma Aprenda Mais, que visa a facilitação de capacitação e 
qualificação dos cidadãos. Na mesma linha, comunicou que a SETEC está instituindo novo 
modelo de capacitação, no âmbito do Programa de Formação do Servidor Docente, com vistas 
à qualificação do profissional de educação para atuar na parte de educação à distância. Ato 
contínuo, com a palavra, o Secretário Adjunto Tomás Dias Santana, ao cumprimentar todos 
os participantes, lembrou a todos que o Projeto Alunos Conectados e o Painel Coronavírus 
são projetos comuns entre a SESU e a SETEC, e que o Painel Coronavírus será lançado no 
próximo dia 05 de maio. Iniciando sua apresentação, ao compartilhar a tela com os presentes, 
o Senhor Tomás apresentou o novo portal do painel, apresentando as ferramentas já 
existentes no portal vigente e as novas ferramentas inseridas na nova versão do projeto. 
Passada a palavra à SEB, o Secretário Mauro Rabelo pontuou a relevância das informações 
prestadas no painel apresentado pela SESU e registrou a disponibilização do painel de 
monitoramento da educação básica, apresentado na última reunião do COE/MEC. Em tempo, 
informou acerca das diligências que estão sendo adotadas para aprimoramento do referido 
painel de educação básica e sugeriu destaque do projeto no portal do MEC, dada a relevância 
do assunto. Informou, também, dados do Curso de Aperfeiçoamento do Bem-Estar no 
Ambiente Escolar, como quantidade de inscritos, módulos, entre outros. O Secretário Mauro 
Rabelo informou, ainda, que estão havendo tratativas junto à UNDIME e CONSED acerca das 
avaliações de 2021, ante ao atual cenário da educação, e, não obstante, apresentou proposta 
para atuação frente ao impacto da pandemia e isolamento social nas escolas do ensino 
fundamental, mediante a criação de uma câmara técnica do ensino fundamental vinculada 
ao COE/MEC, bem como proposta de atividades, composição e modelo de trabalho do 
colegiado. Sobre a proposta, o Diretor Márcio manifestou a pertinência e informou que levará 
a demanda à apreciação do Secretário-Executivo Adjunto e do Secretário-Executivo do MEC. 
Sobre a instituição da câmara técnica, a conselheira Suely Menezes manifestou acreditar que 
a ferramenta pode auxiliar nos trabalhos do COE, e colocou o CNE à disposição para 
assessorar as demandas da referida câmara, caso seja instituída. No mesmo sentido, a 
Diretora Sylvia Gouveia parabenizou a iniciativa da SEB e informou que tratará da 
possibilidade de instituição da câmara internamente, na esfera da Secretaria-Executiva. 
Instado a se manifestar sobre as considerações na perspectiva da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares, o Diretor Giuseppe Gatto informou acerca dos índices de ocupação de 
leitos de terapia intensiva e sobre a dificuldade de aquisição dos equipamentos de intubação. 
Na esfera da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o Coordenador-
Geral Luiz Alberto Rocha de Lira informou sobre as ações em curso no que tange à pós-
graduação, educação básica e implementação de 84.300 bolsas de mestrado, doutorado e 
programas de pós, até fevereiro do próximo ano, explanou sobre a situação dos programas 
de capacitação no âmbito daquela CAPES, e ressaltou a possibilidade de novas orientações 
acerca dos andamentos, considerando a recente alteração da presidência da Coordenação. 
Com a palavra, representando o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira, a 
Senhora Thais Campos, trouxe como novidade a publicação Portaria 165, de 20.04.2021, que 
institui a avaliação externa, virtual e in loco, para IES e cursos de graduação, entendida como 
um marco para avaliação, considerando o déficit das avaliações realizadas em 2021, em 
virtude da pandemia. Em relação às coletas específicas de censo, explanou sobre a previsão 
de lançamento do Censo de Educação Básica, a ocorrer em junho/julho de 2021, e sobre a 
divulgação do Censo Educação Superior, a ocorrer em outubro de 2021. Oportunamente, 



parabenizou a iniciativa da SEB e colocou o INEP à disposição para auxiliar na Câmara 
proposta. Com a palavra, o Senhor Gustavo Moraes parabenizou a atuação da SEB, SETEC e 
SESU, bem como as universidades federais envolvidas no desenvolvimento das atividades, e 
corroborou com as exposições da Senhora Thais Campos. No que tange ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, a Chefe de Gabinete Juliana Isabelli Miguel Coelho Informou 
acerca da publicação das resoluções aprovadas na última reunião do Conselho Deliberativo 
do FNDE. Manifestou, também, que na última reunião do COE o FNDE foi questionado pela 
UNDIME acerca da reprogramação dos saldos do PNATE, contudo, conforme salientado pela 
Senhora Leilane Mendes, trata-se de minuta de resolução e informou não haver resposta 
sobre à questão suscitada, uma vez que a demanda encontra-se em análise na PROFE/FNDE. 
Sobre o sistema do CACS-FUNDEB e inconsistências nas matrículas do FUNDEB, levantadas 
pela UNDIME, o Senhor Antonio Correa Neto informou que o sistema foi disponibilizados para 
que os municípios fizessem os registros dos conselhos e, então, possibilitar ao presidente do 
CACS a validação das informações que são transmitidas bimestralmente, referentes a 
execução orçamentária e financeira dos recursos investidos em educação, que o FNDE 
recebeu relatos de dificuldades pelos municípios no âmbito do sistema e que tais relatos 
foram repassados à área técnica e que, segundo a TI, foram resolvidos. Acerca das 
inconsistências no sistema de matrículas do FUNDEB, informou que o problema identificado 
estava relacionado com a filtragem da modalidade de ensino e, por isso, deverá ocorrer a 
retificação da portaria interministerial nº 1, publicada em 31.03.2021, para correção do 
cronograma e de valores que foram distribuídos incorretamente. Passada a palavra ao CONIF,  
Luciana Miyoko Massukado aproveitou a presença do INEP para informar a ocorrência de 
dificuldades no cadastramento de módulos, alunos e laboratórios no CENSUP e no 
preenchimento dos PI’s da rede federal. Acerca da Plataforma Nilo Peçanha, o CONIF solicitou 
informações à SETEC, uma vez que a plataforma encontra-se inacessível e o Conselho tem se 
preocupado em função do prazo para preenchimento das informações. A esse respeito, o 
Senhor Kedson informou que, de fato, houve atraso na liberação da ferramenta, em razão de 
problemas técnico” e que, caso haja necessidade, o cronograma poderá ser alterado. Ficou 
de verificar a questão internamente e fazer contato com a CONIF posteriormente. Sobre o 
acesso de PI’s no CENSUP, o Senhor Gustavo Moraes, do FNDE, informou não estar ciente das 
ocorrências, mas que a informação será levada ao conhecimento dos dirigentes. Na 
sequência, o Senhor Marcelo Ferreira da Costa, vice-presidente da UNDIME, solicitou 
informações adicionais sobre a habilitação no sistema CACS e, sobre os painéis apresentados, 
manifestou a importância de vínculo entre a educação superior e alfabetização. Sobre as 
questões do CACS, o Senhor Antonio Correa Neto, do FNDE, informou que, não havendo 
procedimentos incorretos no cadastro, este é concluído e fica regular ao usuário, ou seja, que 
a regularidade está sendo dada automaticamente pelo sistema, independentemente do 
cadastro dos outros conselheiros. No âmbito da ANDIFES, o Senhor Edward Madureira Brasil 
passou a fala ao Senhor Gustavo de Sousa que, preliminarmente, parabenizou as informações 
constantes do painel apresentado pela SESU que, preventivamente, permite a tomada de 
precauções quanto à pandemia. Questionou ao MEC sobre o PL 5595, que trata 
especificamente da pandemia, e sugeriu ao MEC a adoção de medidas de conexão dos 
assuntos tratados no COE e com as decisões de outros ambientes, mas que atingem a 
educação diretamente. Na ocasião, questionou ainda acerca das avaliações da Subsecretaria 
de Planejamento e Orçamento quanto aos aparentes cortes sancionados pela LOA/2021. 
Inobstante, o Senhor Gustavo de Sousa questionou a SESU acerca de possíveis atualizações 
das normas sobre dias letivos, referente ao PL da Deputada Prof.ª Dorinha. À EBSERH, o 



Senhor Gustavo questionou acerca do efeito da vacinação nos profissionais de saúde. Assim 
sendo, sobre os dias letivos, o Secretário Adjunto Tomás informou que avançou acerca da 
colação de grau antecipada e que, nova consulta foi realizada à CONJUR, contudo encontra-
se pendente de parecer e que, quando possível, a ANDIFES será informada. Sobre a vacinação 
aos profissionais de saúde, o Senhor Giuseppe manifestou não possuir dados concretos sobre 
a avaliação, mas que a percepção é de diminuição do número de infectados entre os 
profissionais da saúde. Quanto aos questionamentos acerca da Pós-Graduação, o Senhor Luiz 
Lira informou que levará os questionamentos à atual presidente da CAPES, para que possam 
se posicionar. No que se refere à LOA, o senhor Adalton Rocha de Matos informou que as 
informações relacionadas ao orçamento estão sendo analisadas e que, assim que possível, as 
informações serão repassadas. Concernente ao PL da Prof.ª Dorinha, o Diretor Mário Terra 
informou que a demanda se encontra em análise interna do Ministério da Educação e, 
portanto, não é possível expor posicionamento por enquanto. Por conseguinte, os 
representantes do Conselho Nacional de Educação, Senhora Suely Menezes e Senhor Joaquim 
Neto ponderaram que o CNE tem atuado intensamente nas medidas de enfrentamento aos 
impactos da pandemia, fazendo e refazendo normas, que a Comissão Covid está operando 
em estágio permanente e dissertou sobre a criação da Comissão sobre a educação híbrida, 
que visa a reorganização do calendário escolar e das atividades presenciais e não presenciais, 
dentre outras discussões em curso no CNE. Findadas as explanações, o Senhor Estêvão 
Martins anunciou a divulgação do relatório de atividades desenvolvidas na promoção de 
ações para mitigar os efeitos da pandemia, a ocorrer nesta data, 23 de abril. Importa destacar 
que não esteve presente o representante do CONSED. Nada mais havendo a tratar, Marcio 
Terra encerrou a reunião às 10h40. Eu, Lydiana da Nóbrega Oliveira, servidora lotada na 
Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, lavrei a presente ata, que será assinada por 
mim. Brasília, 23 de abril de 2021.  
 

 

 

 

 

 

 


