
 

Ministério da Educação 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 10h, por 
meio do aplicativo Microsoft Teams, com a presença dos membros citados abaixo:  
 

• MEC: José de Castro Barreto Júnior, Secretário-Executivo Adjunto, João Carlos 
Gonçalves Barreto, Márcio Aquino Terra, Diretores de Programa da Secretaria-
Executiva; Renata Costa Cabral, Coordenadora de Projeto da Secretaria-Executiva; 
Rodrigo Formiga Sabino de Freitas, Assessor do Gabinete do Ministro; Janaína Péres 
Pena, Chefe da Assessoria de Comunicação Social; Felipe Campos de Oliveira, Chefe de 
Gabinete, Ana Caroline Santos Calazans Vilasboas, Diretora de Articulação e Apoio às 
Redes de Educação Básica /DARE, Paulo Sérgio Parro,  Coordenador-Geral de Projetos 
e Gestão da Informação – CGINF, e Álvaro José De Andrade Carneiro, Coordenador-
Geral de Tecnologia e Inovação da Educação Básica, da Secretaria de Educação Básica; 
Tomás Dias Sant’Ana, Secretário de Educação Profissional e Tecnológica, 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 Luciana de Oliveira Nunes, 
Chefe de Gabinete da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;  

• FNDE: Juliana Coelho, Chefe de Gabinete; Leilane Mendes, Assessora do Presidente do 
FNDE 

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

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

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

• UNDIME: Luiz Miguel, Presidente; Marcelo Ferreira da Costa, Vice-presidente; Vivian 
Ka. 

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

• CONSED: Bruno Eduardo Nascimento Costa, Assessor de Comunicação; e Getúlio 
Marques (Secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte) 

• CONIF: Luciana Massukado, Conselheira; e Jerônimo Rodrigues da Silva, Conselheiro. 

 

Reuniram-se os participantes para tratar de assuntos relacionados ao Comitê Operativo de 
Emergência do Ministério da Educação. Os trabalhos foram iniciados pelo Secretário-Executivo 
Adjunto, José de Castro Barreto Júnior, que deu início à reunião, confirmando a presença de 



todos os integrantes. Em continuidade, ressaltou que os Ministérios da Educação e da Saúde, 
estão trabalhando de forma integrada com vistas ao avanço da vacinação em todo o país, 
destacando a priorização de todos os profissionais da educação. Além disso, evidenciou o 
importante apoio do Governo do Distrito Federal (GDF) na operacionalização da vacinação. 
Em tempo, inteirou a importante atuação do CNE e de todas as Secretarias deste MEC, as quais 
estão envidando os esforços para que as aulas presenciais retornem no segundo semestre do 
corrente ano, sendo estabelecidos protocolos sanitários para auxiliar o retorno. O secretário 
José Barreto destacou que o uso de álcool em gel, máscara e o distanciamento social são 
medidas essenciais para a reabertura de escolas. Enfatizou, ainda, que o estado de Santa 
Catarina já retornou às aulas presenciais, cumprindo todos os protocolos exigidos pela 
Vigilância Sanitária, estando funcionando de forma exitosa. Ainda com a palavra, o Secretário 
José Barreto, destacou que o Ministro da Educação, Senhor Milton Ribeiro e o Secretário-
Executivo, Senhor Victor Godoy, participaram recentemente da reunião do G20, na Itália, com 
vistas a adquirir novas experiências em relação a outros países que já retornaram às aulas 
presenciais. Acrescentou a importância do COE quanto à comunicação de forma direta junto 
às redes, bem como a divulgação de dados fidedignos, com vistas a auxiliar o 
processo de tomada de decisão dos gestores. Concluída as primeiras considerações, o 
Secretário José Barreto passou a palavra ao senhor Giuseppe Cesare Gatto, que informou 
sobre a importante queda da ocupação dos leitos em todo o Brasil, deixando disponível, no 
chat da reunião, o link da Fiocruz, contendo dados relevantes como incidência, ocupação de 
leitos, entre outros. Além disso, relatou a permanência da dificuldade de aquisição dos 
medicamentos que compõem os kits de intubação. Ademais, o diretor Giuseppe informou que 
os servidores dos hospitais retornaram suas atividades presenciais, mesmo os casos de 
pessoas com comorbidades. Acrescentou, ainda, que os servidores que possuem 
comorbidades graves não foram direcionados para áreas com Covid-19. Sobre a fala do 
representante da EBSERH, o Senhor Paulo Sérgio Parro questionou sobre a possibilidade de 
disponibilizar os dados relativos à taxa de ocupação por estados e municípios no painel de 
monitoramento da educação básica. Em resposta, o senhor Giuseppe Cesare Gatto informou 
que a EBSERH não monitora os referidos dados, sendo esses de responsabilidade do Ministério 
da Saúde, por meio do DATASUS. Para tanto, estaria disponibilizando os links no chat, para a 
importação de tais dados. Passada a palavra para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a Senhora Michele Cristina Silva Melo salientou que neste 
fim de semana acontecerá a segunda fase do Revalida, onde as provas serão aplicadas em 17 
cidades, respeitando todos os protocolos de segurança. Destacou, ainda, que todos os 
procedimentos para a realização do ENEM e ENAD, estão seguindo sem impedimentos. Com 
a palavra, representando a Secretaria de Educação Superior (SESU), o Senhor Eduardo Gomes 
Salgado destacou o novo painel de acompanhamento do projeto Alunos Conectados, 
ressaltando que foi encaminhado um expediente às Instituições Federais de Ensino Superior, 
solicitando que as universidades que possuem chips já entregues pela RNP e que não foram 
distribuídos (sem consumo algum no pacote de dados), que façam celeremente sua 
disponibilização aos alunos. Ressaltando que os chips que não forem transferidos aos 
alunos devem ser informados à RNP para cancelamento ou suspensão. Em continuidade, 
passada a palavra ao representante da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
(SETEC), o Senhor Tomás Dias Sant’Ana ressaltou a importância do projeto Alunos Conectados, 
reforçando o apoio desse projeto quanto ao retorno presencial das aulas, contribuindo dessa 
forma com o acesso dos alunos mais vulneráveis às tecnologias de informação e comunicação, 
corroborando com a explanação do Senhor Eduardo Gomes Salgado. Em tempo, destacou a 



criação de ferramentas e mecanismos para auxiliar as Instituições no processo de retorno às 
aulas como, por exemplo, o protocolo de biossegurança. Dessa forma, compartilhou a tela, 
apresentando os dados do Instituto Federal de São Paulo, onde é possível observar, por 
cidades, os dados da situação epidemiológica da Covid-19, ferramenta esta que está disponível 
e é atualizada diariamente. Complementou, ainda que, neste mesmo formato, estará 
disponível outra ferramenta nas próximas semanas, com vistas ao acompanhamento dos 
últimos dados sobre a vacinação, conforme sugerido pela Senhora Luciana, do CONIF, na 
última reunião do COE, de forma a integrar um conjunto de ferramentas que subsidiará a 
tomada de decisão por parte dos gestores.  Com a palavra, o Secretário-Executivo Adjunto José 
Barreto parabenizou a atuação da SETEC, na disponibilização de informações confiáveis aos 
tomadores de decisão. No que tange à Secretaria de Educação Básica (SEB), a Senhora Ana 
Caroline Santos Calazans, destacou as principais atividades previstas para os próximos dias 
pertinentes aos programas e ações em andamento no âmbito daquela Secretaria. Além disso, 
ressaltou que a SEB pretende disponibilizar e autorizar a repactuação dos planos de trabalhos 
para o ano de 2021, tendo em vista a existência de recursos específicos ofertados por 
programas que não obtiveram ação efetiva. Dessa forma, as escolas que possuem recursos e 
que fizeram seus planejamentos anteriormente à pandemia e, portanto, não conseguiram 
executar como planejado, terão a possibilidade de repensar seus planejamentos para este 
ano, levando em consideração as circunstâncias individuais de cada escola. Inteirou que essas 
escolas poderão utilizar seus recursos financeiros, não apenas para a infraestrutura interna, 
mas também em tecnologia e contratação de assistente para trabalhar na aplicabilidade dos 
protocolos de segurança. Destacou, ainda, que esse trabalho está sendo realizado pela 
Secretaria de Educação Básica (SEB), juntamente com a Secretaria de Modalidades 
Especializadas de Educação (SEMESP), onde serão repactuadas ações, visando um retorno 
seguro e visando a reprogramação e reorganização das redes. Na sequência, a Conselheira 
Luciana Massukado, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Cientifica e Tecnológica (CONIF), solicitou esclarecimentos sobre a articulação 
entre o MEC e a RNP, com vistas a facilitar a contratação da plataforma do Google Meet para 
as instituições. Sobre a questão, o Secretário-Executivo Adjunto José Barreto informou ter 
havido algumas reuniões com o google, com vistas à construção dessa plataforma. Destacou 
que, para a próxima reunião do COE, poderá solicitar a presença do Senhor André Henrique 
dos Santos Castro, Subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), com 
vistas a prestar maiores informações sobre o tema. Dando continuidade à reunião, o 
Secretário-Executivo Adjunto passou a palavra à Senhora Suely Melo de Castro Menezes, do 
Conselho Nacional de Educação (CNE), para apresentação do Parecer aprovado no último dia 
06 de julho de 2021, em atendimento à solicitação da ANDIFES. Sobre a questão, a Senhora 
Suely ressaltou que tal parecer institui as diretrizes nacionais orientadoras para 
implementação de medidas de retorno à presencialidade no âmbito da Educação Básica, o 
qual estará em análise na próxima semana, para homologo do Ministro de Estado da Educação. 
Nesse sentido, fez uma explanação acerca dos pontos relevantes do referido parecer, de forma 
que todos possam obter um conhecimento generalizado sobre o conteúdo. Isto posto, 
considerando o detalhamento apresentado, o Secretário José Barreto questionou, então, se 
havia alguma dúvida quanto aos esclarecimentos prestados pela senhora Suely. Nesse sentido, 
o Senhor Gustavo Henrique de Sousa, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (ANDIFES), questionou se haverá alguma alteração acerca dos 
calendários para o ensino superior referentes aos anos letivo de 2021 e 2022. Em resposta, a 
Senhora Suely, afirmou que será o mesmo continuum curricular. Inteirou, ainda, que as 



Universidades e Centros Universitários possuem autonomia própria, onde cada instituição 
deverá fazer uma análise do seu contexto e condições para decidir sobre uma eventual 
retomada às aulas presenciais. Dando seguimento, o Senhor Gustavo Henrique de Sousa 
ressaltou que, por meio da imprensa, houve a divulgação de alguns municípios e estados que 
já retornaram às atividades presenciais nas escolas e, para tanto, sugeriu que houvesse o 
relato dessas experiências na reunião do COE, com vistas a disseminar conhecimento preciso 
sobre essas práticas. Em relação à questão, o Secretário José Barreto, ressaltou que já havia 
solicitado ao CONSED e a UNDIME uma apresentação sobre as experiências relacionadas ao 
retorno às aulas presenciais, a exemplo do Estado de Santa Catarina. No âmbito do Conselho 
Nacional de Secretários de Educação (CONSED), o Senhor Bruno Eduardo informou que 
disponibilizou no chat o endereço consed.info/ensinoremoto, o qual traz informações do 
calendário letivo das redes estaduais, das medidas tomadas pelas secretarias para mitigar as 
perdas na aprendizagem dos alunos, bem como do retorno presencial das aulas em alguns 
estados. Em complementação à fala do Senhor Bruno Eduardo, o Secretário de Educação do 
Estado do Rio Grande do Norte, Senhor Getúlio Marques, informou que na próxima reunião 
do COE será apresentado um panorama sobre o retorno às aulas presenciais nos estados 
brasileiros. Acrescentou, ainda, que nas cidades e municípios do estado do Rio Grande do 
Norte o retorno às aulas presenciais está programado para o próximo dia 19 de julho de 2021. 
Na sequência, a Conselheira Suely solicitou prioridade na análise de um Parecer sobre Covid, 
que trata especificamente da Educação Especial, o qual está para homologação do Ministro de 
Estado da Educação. Sobre o assunto, o Secretário-Executivo Adjunto informou que irá 
verificar o andamento deste processo, com vistas a agilizar a análise processual. Por fim, a 
Senhora Suely elogiou a relevância das pesquisas oferecidas pela UNDIME, com vistas a gerar 
subsídios e contribuir para a elaboração de normativos na área de educação. Na esfera da 
UNDIME, o Senhor Luiz Miguel ponderou que a UNDIME e o CONSED têm investido esforços a 
fim de criar condições para a volta às aulas de forma segura, realizando ciclos de pesquisas de 
demandas de forma a orientar, levantar as fragilidades e potencialidades. Em 
complementação à fala do Senhor Luiz Miguel, o Senhor Marcelo Ferreira da Costa ponderou 
que a UNDIME está fazendo uma rede de parcerias com os munícipios, para que todos possam 
estar preparados para o retorno às aulas, tendo em vista que a maioria das escolas diz não 
estar preparada para a volta às aulas presenciais em função da falta de adequações estruturais 
das unidades, da adaptação às novas regras de isolamento e dos impactos emocionais da 
quarentena. Destacou, ainda, a realização do levantamento de experiências com os municípios 
que já retornaram às aulas presenciais, de forma a colher informações com vistas a dar suporte 
aos demais municípios. Por fim, o Secretário José Barreto reiterou que o Ministro da Educação 
não se opõe à Conectividade em escolas. Destacou que, para a próxima reunião do COE, 
solicitará a participação do Subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), 
Senhor André Henrique dos Santos Castro, com o objetivo de demonstrar os avanços que o 
MEC tem realizado para trabalhar de forma estruturada na criação de plataformas de ensino. 
Além disso, solicitou que, para a próxima reunião do COE, a UNDIME e o CONSED trouxessem 
experiências exitosas de estados e municípios que já retornaram às aulas presenciais. 
Destacou a necessidade urgente do retorno imediato às aulas, ressaltando que a vacinação é 
a única maneira de conter, de fato, a pandemia. Porém, ressaltou que não pode ser 
condicionante para a reabertura das escolas. Na sequência, o Senhor Luiz Miguel, pediu a 
palavra para destacar a importância do trabalho em conjunto com o MEC, UNDIME e CONSED, 
no sentido de garantir um retorno seguro às aulas presenciais nas escolas em meio à 
pandemia. Findando a reunião, o Secretário-Executivo Adjunto, senhor José Barreto, então, 



agradeceu aos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para 
constar, eu, Joana D’ arc Marins de Almeida, lavrei a presente ata, que será assinada por mim.  


