
 

Ministério da Educação 

 

ATA de reunião realizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dez 

horas, por meio de sistema eletrônico, com a presença dos membros citados abaixo, além de 

Luiz Alberto Lira (CAPES), entre outros ouvintes:   

MEC: Dilermando José da Silva, Diretor de Programa da Secretaria-Executiva; 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 ; Paulo Sérgio Parro, Coordenador-Geral de Projetos 

e Gestão da Informação – CGINF, da Secretaria de Educação Básica; Adalton Rocha de Matos, 

Subsecretário de Planejamento e Orçamento; 

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

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

Soares Neto, Presidente da Câmara de Educação Superior; 

FNDE: Leilane Mendes Barradas, Assessora; 

CONIF: Jerônimo Rodrigues da Silva, Presidente; Luciana Miyoko Massukado, Reitora do 

Instituto Federal de Brasília (IFB);  

CONSED: Getúlio Ferreira, Vice-presidente; CONSED: Nilce Rosa da Costa, Secretária-Executiva; 

e   

UNDIME: Marcelo Ferreira da Costa, VicePresidente.  

Reuniram-se os participantes para tratar de assuntos relacionados ao Comitê Operativo de 

Emergência (COE) do Ministério da Educação. Dilermando Silva deu início à reunião, 

confirmando a presença de todos os integrantes. Em continuidade, Dilermando informou a 

todos sobre a publicação da página do COE no Portal do MEC e acerca do envio do ofício à 

Undime e Consed, que trata da indicação de experiências relacionadas ao contexto de volta às 

aulas, a serem apresentadas em encontro do COE. Tomás Sant´Ana discorreu sobre as 

atualizações no portal de monitoramento do coronavírus, relatando, na oportunidade, que o 

projeto Alunos Conectados tem sido um dos mais estruturantes no contexto da pandemia, uma 

vez que os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica possuíam smartphones, 

mas não tinham dados suficientes. Na oportunidade, Tomás compartilhou com todos o painel e 

ressaltou que os dados para a entrega dos chips são informados pelas instituições. Kedson Lima 

informou que o painel também contém informações a respeito da distribuição dos chips e que 

a ferramenta é uma forma de dar transparência ao projeto. Na oportunidade, Kedson solicitou 

apoio ao CONIF junto às instituições, no sentido de não armazenar os chips recebidos, 

distribuindo-os imediatamente, uma vez que, quando distribuídos, os dados já são 

contabilizados. Em continuidade, Paulo Parro informou que a SEB tem trabalhado com maior 

articulação junto à UNDIME e CONSED, para tratar do retorno presencial das aulas, parceria que 



considera fundamental, em função do alcance junto às secretarias estaduais e municipais. 

Adalton Rocha informou que a SPO tem realizado um trabalho junto ao Ministério da Economia 

acerca dos valores bloqueados, informando que há uma tendência de desbloqueio para o mês 

subsequente ao da reunião em curso. Quanto aos repasses, Adalton informou que estão todos 

regularizados, necessitando, apenas, verificar o tipo de despesa. Joaquim Soares Neto relatou 

que o CNE tem trabalhado por meio de uma comissão bicameral, para uma resolução que trata 

da volta às aulas. Luiz Lira relatou que os programas citados nas reuniões anteriores continuam 

em curso e informou a realização de uma parceria com a universidade aberta de Portugal, no 

programa de docência em rede, para os professores da educação básica do Brasil, em parceria 

com a SEB e a SEALF. Luciana Massukado discorreu a respeito da autonomia de cada estado e 

município no que diz respeito à vacinação, lembrando que no DF não há previsão de data de 

vacinação para os profissionais de educação, questionando, na oportunidade, se há 

possibilidade do monitoramento da vacinação no painel. Dilermando ressaltou o empenho do 

MEC no que diz respeito à vacinação, ainda que o MEC não tenha governança sob a temática. 

Getúlio Ferreira destacou a decisão do CONSED, junto ao governo estadual, em vacinar todos os 

profissionais de educação até o final do mês no Rio Grande do Norte e destacou, na 

oportunidade que, quanto mais rápido os profissionais de educação forem vacinados, mais ágil 

e fácil será o retorno às aulas. Gustavo Balduíno destacou o interesse conjunto na volta às 

atividades, ressaltando a importância de condições apropriadas. Edward Brasil reforçou a fala 

de Gustavo quanto ao interesse de alunos e professores na volta às aulas, ressaltando, também, 

a importância de condições adequadas e destacando que o retorno nas Universidades Federais 

já está em curso e que, à medida que o cenário se estabilize, o retorno será ampliado. Na 

oportunidade, Edward destacou o diálogo positivo junto à SESu e à Secretaria-Executiva. 

Marcelo Costa informou a realização da quinta onda da pesquisa da UNDIME, relatando o 

empenho no aumento da participação dos municípios em relação à quarta onda. Nada mais 

havendo a tratar, Dilermando salientou a importância do clima de parceria entre todos do COE 

encerrou a reunião às 11h48. Eu, Renata Costa Cabral, servidora lotada na Secretaria-Executiva 

do Ministério da Educação, lavrei a presente ata, que será assinada por mim. Brasília, 25 de 

junho de 2021.   

 


