
 

Ministério da Educação 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada aos sete dias do mês de maio de abril de dois mil e vinte e um, às 
dez horas, por meio de sistema eletrônico, com a presença dos membros citados abaixo:  
 

• MEC: Márcio Aquino Terra, Sylvia Cristina Toledo Gouveia e Dilermando José da Silva, 
Diretores de Programa da Secretaria-Executiva; Renata Costa Cabral e Ellen Bruno de 
Souza, Coordenadoras de Projeto da Secretaria-Executiva; Rodrigo Formiga Sabino de 
Freitas, Assessor do Gabinete do Ministro; Felipe Campos de Oliveira, Chefe de 
Gabinete, e Luciana da Silva Castro, 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; Eduardo 
Gomes Salgado, Diretor de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de 
Educação Superior, da Secretaria de Educação Superior; e Adalton Rocha de Matos, 
Subsecretário de Planejamento e Orçamento;  

• FNDE: Juliana Coelho, Chefe de Gabinete; 

• INEP: Michele Cristina Silva Melo, Diretora de Estudos Educacionais;  

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

• CAPES: Luiz Alberto Rocha de Lira, Coordenador-Geral de Programas e Cursos em 
Ensino a Distância; 

• CNE: Suely Melo de Castro Menezes, Presidente da Câmara de Educação Básica; 

• UNDIME: Renata Dias; Assessora.  

• ANDIFES: Edward Madureira Brasil, Presidente; e Gustavo Henrique de Sousa; e 

• CONSED: Bruno Eduardo Nascimento Costa, Assessor de Comunicação. 
 

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 em 5 de maio foi lançado o Portal Coronavírus, compartilhou a tela com 
apresentação introdutória sobre a ferramenta e, em suplementação, acessou o portal em 
tempo real, a fim de divulgar o instrumento que, em sua página inicial, propagandeia o 
relatório de “Ações do MEC em resposta à pandemia de covid-19”, bem como o painel da 
Rede Federal de Educação, inserido recentemente, e da educação básica, já apresentado em 
reunião anterior, construídos na estrutura do Power Business Inteligence. O Senhor Kedson 
ponderou, ainda, acerca do sistema de coleta de informações que, diferentemente do 
mecanismo anterior, dá mais robustez à coleta de dados, por ser alimentada diretamente na 



ponta pela instituição. Registro que tal atividade foi idealizada, inicialmente, pela Secretaria 
de Educação Superior, com a participação da Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica e teve coordenação de agentes das universidades. Ressaltou, apresentando 
dados atualizados, a importância e o alcance do Projeto Alunos Conectados, que desponta 
como uma das principais ações no período da pandemia. Registrou também a atualização e 
disponibilidade para download do “Protocolo de Biossegurança para retorno das atividades 
nas Instituições Federais de Ensino”.  Sobre o monitoramento do calendário das instituições, 
o Diretor Kedson destacou que as informações estão disponíveis, entretanto, não entrou no 
Protocolo em razão da necessidade de ajustes, considerando a complexidade com relação a 
junção das colaborações da SESu e SETEC, e a abrangência de seus níveis educacionais, em 
um mesmo painel. Registrou que estão sendo trabalhadas algumas alterações da aba “Painel 
Geral”, a fim de relacionar os dados com o Painel de Indicadores da Plataforma Nilo Peçanha, 
para que as informações do Painel Coronavírus não se confundam com análises estatísticas e 
sejam tratadas como as estimativas que são. Ainda com a palavra, o Senhor Kedson Lima 
reproduziu a aba “Dados Epidemiológicos”, do Portal Coronavírus, um dos mecanismos de 
destaque da ferramenta, bem como suas funcionalidades e objetivos. Por fim, o Diretor 
apresentou o Sistema de Coleta, assim como informou que as instituições já foram oficiadas 
sobre a forma de coleta e da disponibilidade da cartilha com o passo-a-passo para o 
preenchimento do formulário. Em complementação à fala do Diretor Kedson Lima, o Diretor 
de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Educação Superior, Senhor Eduardo 
Gomes Salgado ponderou que a nova forma de coleta pelas instituições permite o 
cadastramento de mais do que 5 (cinco) ações de enfrentamento da pandemia. Inteirou 
acerca da possibilidade de acesso às informações de ações que foram desenvolvidas pelo 
Ministério da Educação no enfrentamento da pandemia, no Portal da Rede Federal. Passada 
a palavra para a Secretaria de Educação Básica, o Senhor Felipe Campos de Oliveira, Chefe de 
Gabinete, manifestou que permanecem empenhados na verificação quanto à viabilidade de 
que os recursos repassados via PDDE possam ser repactuados para utilização pelas escolas no 
enfrentamento dos efeitos da pandemia. Informou, em tempo, sobre os recursos empenhado 
em 2020 para o PDDE Emergencial, que se encontram em RAP e a parcela que foi liquidada 
até maio do corrente ano, e justificou que há escolas que possuem pendências junto ao FNDE, 
motivo este que impossibilitou o repasse dos recursos, sugerindo uma articulação do CONSED 
e da UNDIME para resolução de tais pendências. A Senhora Luciana da Silva Castro, em 
suplementação, destacou que a Secretaria de Educação Básica está trabalhando com a 
possibilidade de uma nova coleta de dados para o Painel da Educação Básica, para 
incrementar as informações prestadas na primeira coleta, ressaltando a grandiosidade do 
desafio daquela Secretaria, considerando a dificuldade de capilaridade para alcançar as cerca 
de 140 mil escolas de educação básica do país. A Senhora Luciana Castro manifestou ainda o 
interesse da SEB na realização de parceria junto ao CONSED, UNDIME e INEP, para 
compartilhamento de dados a fim de incrementar as informações do Painel da Educação 
Básica. Ato contínuo, a Senhora Suely Melo de Castro Menezes, Presidente da Câmara de 
Educação Básica do CNE, com a palavra, após saudar a todos os participantes, informou que 
o Conselho Nacional de Educação mantém uma Comissão Permanente para discussão dos 
impactos, condições e soluções para os danos e prejuízos gerados pela pandemia no âmbito 
das escolas. Informou que o CNE permanece orientando pela definição da Resolução nº 22, 
que normatiza as condições excepcionais trazidas pela Lei nº 14.040/2020. Informou, 
também, sobre as tratativas junto à CONJUR/MEC, com vistas a manter a legalidade e 
regularidade dos atos do CNE, que tiveram base no Decreto Legislativo nº 6/2020, que 



determinou o estado de calamidade pública, já com vigência encerrada em dezembro 
passado. Em tempo, colocou o Conselho à disposição para eventuais colaborações que 
possam atender demandas. Com a palavra pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio 
Teixeira, Michele Cristina Silva Melo, Diretora de Estudos Educacionais, informou que o 
Instituto tem trabalhado com a visita in loco virtual, como avaliação de nível superior, e 
realizado seminários de pesquisa virtuais. No que tange ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, a Chefe de Gabinete Juliana Isabelli Miguel Coelho 
apresentou, por se tratar de questionamentos recorrentes no âmbito da reunião do 
COE/MEC, os números do relatório atualizado da situação das entidades quanto ao cadastro 
e habilitação junto ao FNDE. Encerrada a explanação do FNDE, passou-se a palavra ao 
representante da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Senhor Diretor Giuseppe 
Gatto, que informou melhora no cenário dos indicadores dos hospitais no contexto da 
pandemia, inclusive com a desmobilização de leitos, e reiterou a queixa com relação a 
dificuldade para aquisição de kit intubação. Concernente à participação do representante da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o Diretor Márcio ponderou 
sobre a necessidade de o Senhor Luiz Alberto Rocha de Lira, Coordenador-Geral de Programas 
e Cursos em Ensino a Distância, se ausentar, conforme informado no chat da presente 
reunião. Concernente à ANDIFES, o Senhor Edward Madureira Brasil informou aos 
participantes que, em relação ao ensino de graduação e pós-graduação, as universidades 
permanecem em atividades predominantemente remotas, mas muitas já retomando às 
atividades presenciais. Ressaltou sobre as ameaças de colapso em relação ao orçamento e a 
necessidade de suplementação orçamentária, para viabilizar o funcionamento das 
universidades. Em tempo, o Senhor Edward registrou a expectativa, fruto de seminário 
ocorrido no dia 06 de maio de 2021, nos desdobramentos dos esforços da STIC juntamente 
com especialistas, na evolução dos sistemas de TI. Não obstante, informou sobre o 
lançamento do edital da 2ª etapa do Programa de Mobilidade Virtual em Rede, daquela 
ANDIFES, que propicia aos alunos de doze universidades a possibilidade de cursar, 
remotamente, até 3 (três) disciplinas nas outras universidades. Como representante do 
CONSED, o Senhor Bruno Eduardo Nascimento Costa informou estar participando como 
ouvinte, a fim de repassar as informações ao Secretário do Conselho. Da mesma maneira, a 
Senhora Renata Dias participou como ouvinte pela UNDIME. Esteve ausente o representante 
do CONIF. Findadas as explanações, o Diretor Márcio Aquino informou sobre a autorização, 
por parte do Ministro de Estado da Educação, de implementação do Programa de Gestão 
pelas unidades do MEC e entidades vinculadas, ocorrida pela Portaria nº 267, de 03 de maio 
de 2021. Ressaltou que a autorização é a primeira de quatro fases, que deve ser seguida pela 
elaboração e aprovação dos procedimentos gerais, que deverá ocorrer por ato normativo do 
dirigente da unidade, a execução do programa e, por último, acompanhamento e 
monitoramento do Programa de Gestão. Nada mais havendo a tratar, Marcio Terra encerrou 
a reunião às 11h15. Eu, Lydiana da Nóbrega Oliveira, servidora lotada na Secretaria-Executiva 
do Ministério da Educação, lavrei a presente ata, que será assinada por mim. Brasília, 07 de 
maio de 2021.  


