
 

Ministério da Educação 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dez 
horas, por meio de sistema eletrônico, com a presença de Michele Melo, (INEP), Valdoir 
Wathier (INEP), Luiz Carlos Lira (CAPES), Bruno Costa (Consed), além dos membros citados 
abaixo, entre outros ouvintes:  
 
MEC: João Carlos Gonçalves Barreto, Diretor de Programa da Secretaria-Executiva; Felipe 
Campos, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação Básica; Wagner Vilas Boas, Secretário 
de Educação Superior; Adalton Rocha de Matos, Subsecretário de Planejamento e 
Orçamento; 

ANDIFES: Edward Brasil, Presidente;  

EBSERH: Giuseppe Gatto, Diretor de Atenção à Saúde;  

UNDIME: Marcelo Ferreira da Costa, Vice-Presidente; 

CONIF: Jerônimo Rodrigues da Silva, Presidente;  

 

Reuniram-se os participantes para tratar de assuntos relacionados ao Comitê Operativo de 
Emergência (COE) do Ministério da Educação. João Barreto deu início à reunião, confirmando 
a presença de todos os integrantes. Em continuidade, passou a palavra a Wagner Vilas Boas 
que informou a manutenção das ações relatadas na reunião anterior. Em continuidade, 
Kedson Lima informou que o projeto Alunos conectados terá a parceria com a RNP mantida 
até dezembro. Quanto ao projeto de BI, Kedson esclareceu que a ação faz parte do projeto 
Alunos conectados e tem como objetivo ter maior controle sobre os recursos e definir 
previsão de necessidade orçamentária para o futuro, além de dar transparência à sociedade 
e promover subsídios aos gestores, uma vez que será incorporado ao ambiente do MEC, 
ficando junto ao portal do coronavírus. Segundo Kedson, a ideia é convergir todos os dados 
em um ambiente similar e de acesso rápido. Felipe Campos relatou que houve debates 
temáticos no Senado Federal para discutir a respeito da volta às aulas com segurança, onde 
foram apresentadas as ações do MEC. Kedson informou, ademais, que no dia 12.05 o CNE 
promoveu um evento para divulgar o painel com vários parceiros, onde foram detectados 
ajustes a fazer, que estão sendo providenciados pela labtime. Kedson informou, ademais, que 
quanto ao PDDE emergencial, até o momento já foram pagos 527 milhões e que, até maio, já 
foram pagos 83 milhões, destacando que ainda há um saldo para o ano, a depender que as 
escolas não tenham pendências de prestações de contas no FNDE no PDDE. Giuseppe Gatto 



relatou uma percepção na redução de casos, mas destacou preocupação com as dificuldades 
encontradas para a compra do kit intubação. Wagner Vilas Boas destacou o “Edu play”, que 
é uma plataforma para compartilhamento de conteúdos audiovisuais para a educação 
superior para toda a rede, que contribuirá com o professor no compartilhamento de 
conteúdos junto aos alunos e para formação de salas de aula, por exemplo. Wagner destacou 
que a ação também será um legado para o período pós-pandemia. Ademais, Kedson informou 
a implementação de uma plataforma chamada Aprenda mais, que é um repositório on-line 
para convergir todos os cursos da rede federal em um ambiente com ferramenta gratuita e 
de aprendizado. Segundo informou Kedson, a instituição que disponibilizar cursos na 
plataforma poderá contabilizá-lo com horas-aula. Kedson informou, ademais, que essa ação 
também terá continuidade após a pandemia. Nada mais havendo a tratar, João Barreto 
encerrou a reunião às 10h35. Eu, Renata Costa Cabral, servidora lotada na Secretaria-
Executiva do Ministério da Educação, lavrei a presente ata, que será assinada por mim. 
Brasília, 21 de maio de 2021.  
 
 


