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ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em 20 de agosto 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; Renata 
Costa Cabral, Coordenadora de Projeto da Secretaria-Executiva; Borba David Coimbra, 
Gerente de Projeto da Secretaria-Executiva; Wagner Vilas Boas de Souza, Secretário de 
Educação Superior (SESU); Tomás Dias Sant´Ana, Secretário de  Educação Profissional e 
Tecnológica (SETEC); Filipe Campos de Oliveira , Chefe de Gabinete da Secretaria de 
Educação Básica (SEB); Janaína Péres Pena, Chefe da Assessoria de Comunicação Social; 
Ana Karina da Silva Santos Koga, Coordenadora-Geral de Orçamento, da Subsecretaria 
de Planejamento e Orçamento (SPO); 

 FNDE: Juliana Isabelli Miguel Coelho, Chefe de Gabinete do FNDE; 

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

 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: Vivian Ka, Secretaria-Executiva;  

 ANDIFES: Edward Madureira Brasil, Presidente;  

 CONSED: Bruno Eduardo Nascimento Costa, Assessor de Comunicação;  

 CONIF: Alexandre Bahia, Secretário Executivo; 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 Presidência do Senhor Dilermando José 
da Silva, Diretor de Programa da Secretaria-Executiva. Os trabalhos foram iniciados pelo 
Diretor Dilermando, que confirmou a presença dos que estavam na lista encaminhada por esta 

Secretaria. Em continuidade, o Diretor passou a palavra ao Secretário de Educação Superior 
(SESU), Senhor Wagner Vilas Boas de Souza, que destacou as principais ações realizadas no 
mês de agosto, no contexto dos três grandes programas da Educação Superior, a saber: SiSU 
(Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos) e o FIES (Fundo 
de Financiamento Estudantil). Além disso, destacou o Projeto Alunos Conectados, o qual foi 
desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e 
a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), para disponibilização de acesso à internet, por 
meio de pacote de dados em Serviço Móvel Pessoal (SMP). Nessa mesma temática, ressaltou 



que, até julho de 2021, foram disponibilizados 79.613 chips para alunos em vulnerabilidade 
socioeconômica, em 64 universidades federais e declarou que o programa está garantido até 
dezembro de 2021, não havendo pendências quanto ao atendimento da demanda. Ou seja, 
todas as Universidades que solicitaram o acesso à internet a seus estudantes foram 
atendidas.  Ainda com a palavra, o Secretário Wagner pontuou acerca do programa de 
fortalecimento do processo de supervisão acadêmica no âmbito do Programa Mais Médicos 
para o Brasil (PMMB), onde as Instituições Supervisoras vêm ofertando cursos e palestras, 
com o objetivo de difundir informações sobre o enfrentamento da pandemia pelo novo 
coronavírus. Dessa forma, destacou que o MEC convidou a Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT) a participarem do projeto piloto 
de implantação da WebSupervisão. O sistema buscará padronizar o processo de supervisão 
acadêmica e, consequentemente, facilitar a sua realização, fornecendo, de maneira gratuita, 
uma plataforma de alta performance e com diversas ferramentas. Por fim, o Secretário 
Wagner evidenciou que os programas da SESU estão funcionando normalmente, adaptados 
ao modelo adotado durante a pandemia. Em continuidade, o Diretor passou a palavra ao 
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Senhor Tomás Dias Sant´Ana, que 
corroborou com a fala do Secretário Wagner acerca do Projeto Alunos Conectados. Registrou 
que, no que se refere à perspectiva de atendimento, a exemplo das Universidades Federais, 
todas as demandas foram atendidas nos Institutos Federais, chegando a um número próximo 
de 78 mil alunos contemplados. Em tempo, informou que estão discutindo um mecanismo de 
continuidade do referido projeto, por entender a relevância da disponibilização da internet 
gratuita para estudantes de baixa renda da rede federal de educação. Além disso, o Secretário 
trouxe como novidade a publicação da Portaria do ME, nº 10.041, de 18 de agosto de 2021, 
que reduz para trinta dias o prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital do 
concurso público e a realização da primeira prova nos certames, com vistas ao provimento de 
cargos efetivos que constituem o Banco de Professor-Equivalente e o Quadro de Referência 
dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação nas instituições federais de ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação. Ademais, reforçou que a SESU e a SETEC lançaram o 
painel “Coronavírus - Monitoramento na Rede Federal de Educação”, onde tal plataforma 
disponibiliza dados epidemiológicos de cada região em que estão localizadas as universidades 
federais e instituições da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Dessa 
forma, compartilhou a tela com apresentação introdutória sobre a ferramenta e, em 
suplementação, acessou o painel, demonstrando a necessidade de atualização de dados, no 
caso específico dos Institutos Federais, quanto à evolução do processo de retorno 
presencial/híbrido. Sobre essa questão, solicitou apoio do Conselho Nacional das Instituições 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) nessa empreitada. 
Sobre a explanação do Secretário Tomás acerca do painel, o Senhor Jerônimo Rodrigues, do 
Conif, destacou a importância da ferramenta para que o Conselho possa fazer suas 
discussões/orientações. Registrou que é possível observar no painel a situação em que se 
encontram as Instituições quanto ao calendário, ressaltando que o retorno das aulas 
presenciais aos campus se dará a partir de 22 de setembro próximo. Ademais, citou as ações 
civil públicas contra os Estados e Municípios pela retomada das aulas presenciais na 
rede pública, o que, de certa forma, força a tomada de decisões. No que tange ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Chefe de Gabinete Juliana Isabelli 
Miguel Coelho destacou que, nesta semana, se encerra a 2ª Capacitação para Técnicos e 
Gestores Educacionais. O encontro, que está acontecendo em formato virtual, transmitido 
pelo canal do FNDE no youtube, tem por objetivo apresentar políticas públicas e programas 



educacionais, além de esclarecer dúvidas dos participantes. Com a palavra pelo Instituto 
Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira, a Senhora Michele Cristina Silva Melo, Diretora 
de Estudos Educacionais, informou que o Instituto participou do primeiro ciclo de webinários 
sobre os impactos da pandemia na educação brasileira, destacando que demais diretores do 
INEP também estão escalados para participarem das discussões ao longo dos próximos 
encontros. Informou, também, que os exames aplicados pelo INEP estão transcorrendo sem 
contratempos. No âmbito da Secretaria de Educação Básica, o Chefe de Gabinete, Senhor 
Felipe Campos de Oliveira, informou sobre a repactuação dos saldos em contas do programa 
ações agregadas no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), onde foi 
identificado um saldo em conta das escolas de aproximadamente 1 bilhão de reais. Inteirou, 
ainda, que a minuta de Resolução elaborada por aquela Secretaria foi discutida juntamente 
com o CONSED e UNDIME, a qual está no âmbito do FNDE para manifestação Jurídica daquela 
Autarquia. Registrou, ainda, que está aberta a adesão ao Programa Educação Conectada e, 
para tanto, solicitou o apoio do CONSED e UNDIME na divulgação junto às redes de ensino, 
para que estas façam a adesão no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle 
(Simec). Instada a se manifestar sobre as considerações da UNDIME, a Senhora Vivian 
informou que, no âmbito daquela associação, não há informes específicos, apenas 
destacando que haverá uma reunião na data de hoje com a Secretaria de Educação Básica 
(SEB) para discutir acerca da formulação de uma pesquisa conjunta sobre a oferta do ensino 
neste momento de pandemia. Como representante do CONSED, o Senhor Bruno Eduardo 
Nascimento Costa informou não haver, no momento, informes no âmbito daquele Conselho. 
Contudo, comunicou que efetuou os registros sobre os assuntos relacionados aos saldos em 
contas do programa ações agregadas no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE), bem como a adesão ao Programa Educação Conectada, de forma a disseminar tais 
ações junto às redes estaduais de educação. Na sequência, o representante da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o Senhor Luiz Alberto Rocha de Lira, relatou 
sobre o andamento das principais ações e programas no âmbito daquela fundação. Destacou 
que, na Educação a Distância, por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e nos 
programas de Formação de Professores, estão trabalhando no planejamento do Edital 2022, 
com vistas à construção de uma demanda qualificada, sobretudo na questão da 
conectividade, no âmbito do Sistema UAB. Ato contínuo, a Senhora Suely Melo de Castro 
Menezes, Presidente da Câmara de Educação Básica do CNE, com a palavra, relembrou que 
os Pareceres do CNE nº 05/2020, 06/2020 e 11/2020, bem como as Resoluções nº 02/2020 e 
02/2021, estão em vigor, os quais tratam de temáticas diferentes no contexto da Pandemia 
da COVID-19. Ressaltou que, no momento, aquele Conselho está na fase orientadora dos atos 
normativos aprovados, com vistas ao alinhamento, articulação e interlocução com todos os 
sistemas de ensino (estaduais e municipais) e entidades públicas e privadas. Dando 
continuidade, o Diretor Dilermando passou a palavra à Senhora Ana Karina, Coordenadora-
Geral de Orçamento, da SPO, que enfatizou a participação do ministro da Educação, Senhor 
Milton Ribeiro, na última terça-feira, na audiência pública da Comissão Mista de Orçamento, 
para debater a situação orçamentária das universidades federais e dos institutos federais de 
ensino, assim como sobre o projeto de lei orçamentária para 2022. A respeito da audiência, 
ressaltou que o Ministério da Educação continua na busca de solução para ampliação do 
orçamento, ainda para o ano de 2021, juntamente com o Ministério da Economia, e também 
com a base parlamentar. Na esfera da ANDIFES, o Senhor Edward Madureira Brasil, acentuou 
que as Universidades Federais estão mobilizadas a retornar as aulas presencias, considerando 
a situação epidemiológica de cada estado. Contudo, 



ressaltou que o retorno presencial das aulas demanda novos gastos às escolas. Nesta 
perspectiva, reforçou a necessidade da recomposição orçamentária, destacando que os 
custos financeiros para a reabertura das instituições de ensino dentro dos novos parâmetros 
de segurança sanitária são uma preocupação que afeta, não somente o poder público, mas 
também as gestões de unidades públicas e privadas. Findadas as explanações, o Diretor 
Dilermando ressaltou a importância dos encontros quinzenais do COE, onde é possível 
dialogar e articular com representações de ensino, trazendo um panorama do retorno das 
atividades educacionais no Brasil. Além disso, reiterou que, havendo algum tema relevante 
e/ou experiências exitosas com foco na volta às aulas presenciais, que os integrantes do COE 
queiram discutir/apresentar, que façam contato com a Coordenadora Renata Cabral. Nada 
mais havendo a tratar, o Diretor Dilermando agradeceu aos presentes, sendo encerrada a 
reunião. Eu, Joana D’ arc Marins de Almeida, servidora lotada na Secretaria-Executiva do 
Ministério da Educação, lavrei a presente ata, que será assinada por mim.  

 

 

  


