
 

Ministério da Educação 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em 23 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: Dilermando José da Silva, Diretor de Programa da Secretaria-Executiva; Maria 
Cândida Muniz Trigo, Jaqueline Ribeiro Silva, Thais Barbosa Reis e Borba David 
Coimbra, Gerentes de Projeto da Secretaria-Executiva; Ellen Bruno de Souza, 
Coordenadora de Projeto da Secretaria-Executiva; Albério Júnio Rodrigues de Lima, 
Assessor Especial do Gabinete do Ministro; Estevão Perpétuo Martins, Chefe de 
Gabinete da Secretaria-Executiva, substituto; Janaína Péres Pena, Chefe da Assessoria 
de Comunicação Social; Tomás Dias Sant’Ana, Secretário 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: Leilane Mendes, Assessora do Presidente do FNDE; 

 INEP: Michele Cristina Silva Melo, Diretora de Estudos Educacionais; Nuzyare Moura 
de Almeida, Chefe de Gabinete, substituta; 

 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: Joaquim José Soares Neto, Presidente da Câmara de Educação Superior; 

 UNDIME: Luiz Miguel, Presidente; Vivian Ka, Secretaria Executiva; Vanelle Menezes, 
Departamento de Comunicação; 

 ANDIFES: Gustavo Henrique de Sousa, Secretário Executivo; 

 CONSED: Nilce Rosa da Costa, Secretária-Executiva; e 

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

 

Reuniram-se os participantes para tratar de assuntos relacionados ao Comitê Operativo de 
Emergência (COE) do Ministério da Educação, sob a coordenação do senhor Dilermando José 
da Silva, Diretor de Programa da Secretaria-Executiva. Os trabalhos foram iniciados pelo 
diretor Dilermando, que deu início à reunião, confirmando a presença de todos os integrantes. 
Em continuidade, ressaltou a elaboração da Portaria conjunta entre o Ministério da Educação 
e o Ministério da Saúde, a qual deverá ser publicada nas próximas semanas, estabelecendo 
parâmetros para o retorno das aulas presenciais no país. Além disso, destacou o Parecer do 



CNE, que traz medidas de retorno à volta das aulas presenciais, o qual está em vias de 
homologação do Ministro da Educação. Ademais, o diretor informou que estão concluindo as 
avaliações diagnósticas, as quais serão oferecidas a todas as redes de ensino, com vistas a 
auxiliar sobremaneira o retorno às aulas. Trouxe, ainda, a informação sobre o desbloqueio de 
recursos do orçamento de 2021, o que beneficia diretamente as Universidades e Institutos 
Federais. Concluídas as primeiras considerações, o diretor Dilermando passou a palavra ao 
presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), senhor Luiz 
Miguel, o qual trouxe aos participantes do COE a apresentação de alguns pontos dos 
resultados da quinta onda da pesquisa denominada “Educação na pandemia”, cujo objetivo 
era coletar, sistematicamente, dados sobre como as Secretarias Municipais de Educação estão 
se preparando para os desafios do ano letivo 2021. Destacando os pontos centrais da 
investigação: a) A transição dos anos letivos 2020-2021; b) As estratégias de ensino adotadas 
ao longo de 2020; c) Como o segundo semestre de 2021 está sendo planejado; e, d) Quais são 
os principais desafios das SMEs neste momento. O senhor Luiz Miguel acrescentou que todo 
o material apresentado nessa reunião estará disponível aos participantes do COE. Concluída a 
apresentação, o diretor Dilermando elogiou o excelente trabalho da UNDIME, informando que 
os dados coletados serão de grande valia para o MEC. Na sequência, a senhora Nilce Rosa da 
Costa, do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), destacou que o retorno às 
aulas presenciais foi uma das pautas da reunião extraordinária do CONSED, que ocorreu no 
último dia 20 de julho. Na ocasião, os Secretários Estaduais de Educação conversaram com 
representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) sobre a situação 
epidemiológica e o momento adequado de retorno às atividades nas escolas. Informou que 
no debate com o CONASS houve um consenso de que a decisão do retorno é local, com base 
na situação da pandemia em cada estado e município. Como encaminhamento, um 
documento de apoio ao retorno às aulas será elaborado, porém pontuando a importância da 
autonomia dos entes estaduais e municipais nessa decisão, amparados pelas autoridades 
sanitárias locais. Passada a palavra ao representante da Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), o Senhor Gustavo Henrique de Sousa 
iniciou sua fala parabenizando a UNDIME pela pesquisa realizada. Contudo, destacou a 
importância do diálogo com a CNTE e sindicatos sobre o retorno das aulas presenciais frente 
à pandemia da Covid-19. Salientou a necessidade de realizar uma interlocução com 
professores e servidores de educação. Dessa forma, sugeriu que houvesse um espaço no 
âmbito do COE para discussão dessa questão, diretamente com os professores. Sobre essa 
questão, o diretor Dilermando informou que levará ao conhecimento do Secretário Victor 
Godoy, sugerindo que, na próxima reunião com o CONIF e ANDIFES, o assunto seja posto em 
pauta para discussão. Dando seguimento à reunião, foi passada a palavra ao senhor Jerônimo 
Rodrigues da Silva, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), que destacou a realização de estudos que estão 
sendo desenvolvidos para a retomada das aulas presenciais, a partir dos fóruns responsáveis 
pelas ações sistêmicas vinculadas ao tema. Findada a fala do senhor Jerônimo, a senhora 
Luciana Massukado, também do CONIF, apresentou algumas premissas que estão sendo 
consideradas no âmbito da rede federal, a partir da homologação do Parecer do CNE. Ademais, 
acrescentou que a rede federal está numa fase de construção de diretrizes e de realização de 
diagnósticos dos vários impactos que podem acontecer, considerando o retorno às aulas, 
destacando, ainda, o desafio da reintegração da comunidade acadêmica de um modelo 
remoto há mais de um ano para a volta presencial gradual. Dando seguimento, a senhora 
Vivian, da UNDIME, em resposta ao questionamento do senhor Gustavo, da ANDIFES, acerca 



de constar na pesquisa a interlocução com professores e sindicatos, mencionou a existência 
de duas perguntas específicas, que tratam da relação das Secretarias com a comunidade 
escolar, incluindo os profissionais de educação, como também do Conselho Municipal de 
Educação (CME). Informou, ainda, que disponibilizou o link no chat, contendo o pdf completo 
com os resultados da pesquisa. Passada a palavra para o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a senhora Michele destacou que, naquela 
Autarquia, prossegue-se com os procedimentos para a aplicação do ENEM, ENAD e SAEB, 
seguindo todos os protocolos de segurança. Na sequência, o diretor Dilemando perguntou se 
ainda estava presente na reunião o representante da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) e foi informado de que o senhor Giuseppe Cesare Gatto precisou se 
ausentar, informando no chat que não havia nenhuma novidade pela EBSERH. Passada a 
palavra para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o 
senhor Luiz Alberto Rocha de Lira fez uma breve explanação sobre o andamento das ações e 
programas no âmbito daquela fundação. Contudo, ponderou que, para a execução de tais 
ações e programas, é necessária a recomposição orçamentária, com vistas a garantir os 
indicadores de continuidade. No âmbito do Conselho Nacional de Educação (CNE), o Senhor 
Joaquim José Soares Neto destacou o parecer da resolução que trata do retorno às aulas 
presenciais, o qual está em vias de homologação do Ministro de Estado da Educação. Inteirou, 
ainda, que solicitou à Secretaria-Executiva do Conselho que enviasse, por e-mail, a última 
versão da resolução a todos os participantes da reunião. Em continuidade, o Senhor Tomás 
Dias Sant’Ana, Secretário de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), destacou a liberação 
de mais de R$ 62 milhões para obras, programas e aquisição de equipamentos nas instituições 
da Rede Federal. Além disso, solicitou o apoio do CONIF e da ANDIFES, tendo em vista que já 
houve uma comunicação geral às Instituições da Rede Federal para que haja a distribuição, 
aos alunos, dos “chips” já entregues pela RNP e que ainda não foram distribuídos. Na 
sequência, o diretor Dilermando informou que o diretor Eduardo Gomes Salgado, da SESU, 
precisou se ausentar da reunião, ressaltando que aquela Secretaria não possui informações 
adicionais. Passada a palavra, a senhora Luciana de Oliveira Nunes, Chefe de Gabinete da 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, reforçou a notícia de que o orçamento do 
Ministério da Educação (MEC) será desbloqueado em pelo menos R$ 1 bilhão. O desbloqueio 
é resultante da articulação deste MEC junto ao Ministério da Economia e também diante dos 
fortes resultados de arrecadação nos primeiros meses do ano e de uma redução na projeção 
de gastos obrigatórios, em meio à melhora na perspectiva de crescimento para 2021. 
Ressaltou que a SPO está empenhada na articulação e negociações, no sentido de apoiar as 
Universidades e Institutos no retorno às aulas presencias. Dando prosseguimento, o senhor 
Albério Júnio Rodrigues de Lima, Assessor Especial do Gabinete do Ministro, ponderou acerca 
da expectativa para a homologação do parecer do CNE, tão logo haja o retorno do Ministro de 
Estado da Educação. Passada a palavra, a senhora Janaína Péres Pena, Chefe da Assessoria de 
Comunicação Social, informou que não há nenhuma comunicação especial a fazer. Para tanto, 
continua acompanhando a imprensa, em função de todas as demandas que surgiram após o 
pronunciamento do Senhor Ministro da Educação sobre a necessidade de volta presencial às 
salas de aula. Isso posto, o diretor Dilermando destacou que a Secretaria de Educação Básica 
(SEB), informou que não participaria da presente reunião em razão de outros compromissos 
assumidos. Além disso, ressaltou que os pontos discutidos, assim como as 
sugestões/proposições realizadas nesta reunião serão levadas ao conhecimento do Secretário-
Executivo Victor Godoy Veiga. Reforçou, ainda, que a missão do Comitê Operativo de 
Emergência (COE), neste momento, é o retorno presencial às aulas. Em tempo, evidenciou o 



empenho dos representantes de ensino de universidades, institutos, estados e municípios, 
nesse propósito. Findando a reunião, o Diretor Dilermando, 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.  


