
 

Ministério da Educação 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em 29 de outubro 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; Jaqueline Ribeiro Silva, 
Gerente de Projeto da Secretaria-Executiva; Janaína Péres Pena, Chefe da Assessoria 
de Comunicação Social; Kedson Raul de Souza Lima, Diretor de Desenvolvimento da 
Rede Federal da Educação Profissional, Científica e Tecnológica – DDR, da Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC); Felipe Campos de Oliveira, Chefe de 
Gabinete da Secretaria de Educação Básica (SEB); Letícia Fernandes Costa, Chefe de 
Gabinete da Secretaria de Educação Superior (SESU); Natália Coelho, Assessora do 
Gabinete do Ministro. 

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

• CAPES: Luiz Alberto Rocha de Lira, Coordenador-Geral de Programas e Cursos em 

Ensino a Distância; 

• INEP: Alvaro Luis Kohn Parisi, Chefe de Gabinete; 

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

• CONIF: Fernanda Torres, Assessora; e 

• CONSED: Nilce Rosa da Costa; Secretária Executiva, Bruno Eduardo Nascimento Costa, 

Assessor de Comunicação. 

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 confirmou a presença de todos os integrantes. Ato contínuo, 
o Diretor informou que, em virtude da redução dos casos de Covid e, consequentemente, 
das pautas relativas às ações de combate à Covid, e ainda, considerando a iniciação do 
retorno às aulas presenciais, a Secretaria-Executiva, na qualidade de coordenadora do 
COE, propõe que as reuniões do Comitê aconteçam mensalmente. Acrescentou, ainda, 
que, havendo alguma mudança de contexto relacionado à pandemia ou, em casos 
de propostas de pauta cujos representantes julguem relevantes para serem discutidas em 
reunião, o Comitê poderá se reunir extraordinariamente, conforme explicitado no Art. 4º, 
da Portaria nº 329, de 11 de março de 2020, que institui o Comitê Operativo de Emergência 
do Ministério da Educação - COE/MEC no âmbito do Ministério da Educação. Considerando 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-329-de-11-de-marco-de-2020-247539570


o exposto, a proposição foi colocada para resolução dos membros do COE. Em seguida, o 
senhor Giuseppe Cesare Gatto, da EBSERH, informou que, em função do cenário, o 
movimento atual concerne no processo de desmobilização de leitos exclusivos para Covid-
19 e no desligamento dos empregados temporários que foram contratados em função da 
Covid. Nessa perspectiva, sugeriu que a próxima reunião aconteça em um mês, com 
indicativo de se reunir a qualquer tempo, sempre que houver necessidade. Dando 
continuidade, a senhora Nilce Rosa da Costa, como representante do CONSED, informou 
que seguirá com a mesma posição do senhor Giuseppe, quanto à periodicidade das 
reuniões. Diante das manifestações apresentadas, o Diretor informou que a Secretaria-
Executiva oficiará as unidades administrativas, órgãos e entidades que compõem o COE, 
com vistas à atualização da composição do referido Comitê, a fim de que na próxima 
reunião, seja deliberada, pelos representantes designados, a periodicidade das reuniões 
do COE. Os membros do COE, então, foram inquiridos acerca de algum óbice quanto à 
proposição, não havendo objeção. Em continuidade, o Diretor discorreu acerca dos 
principais informes e considerações sobre os temas que serão abordados. Para tanto, 
informou que o MEC já fez a doação de mais de 3000 computadores para diversas 
Instituições de Ensino, a exemplo dos Institutos Tecnológicos, Escolas de Educação de 
Jovens e Adultos, entre outros. Além disso, destacou que o Ministério da Educação 
divulgou o edital de adesão das instituições públicas de educação superior ao primeiro 
processo seletivo de 2022 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ainda com a palavra, o 
Diretor informou que a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação 
Básica de Qualidade, no âmbito do Ministério da Educação (MEC), se reuniu, com 
participação do Ministério da Economia, para debater novas diretrizes para o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Em decorrência dessa 
reunião, foi publicada a Resolução nº 1, de 28 de outubro de 2021. Feitos tais informes, o 
Diretor concedeu a palavra aos presentes para apresentarem as informações consideradas 
relevantes. Nesse sentido, o representante da Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica, senhor Kedson Lima, informou que, no âmbito das instituições da rede federal 
já foram definidas as datas para o retorno presencial. Entretanto, destacou a importância 
das referidas instituições procederem com a atualização das informações dentro do Painel 
Coronavírus. Na sequência, a representante da SESu, senhora Letícia Fernandes, reforçou 
a informação quanto à publicação no Diário Oficial da União (DOU), de quinta-feira, 28, do 
Edital nº 73, de 26 de outubro de 2021, que trata dos procedimentos relativos à adesão 
das instituições de educação superior públicas e gratuitas ao processo seletivo do Sistema 
de Seleção Unificada – Sisu, referente à primeira edição de 2022, ressaltando que o prazo 
para adesão ao programa se dará entre os dias 08 e 12 de novembro de 2021. Por fim, a 
senhora Letícia destacou a reativação do funcionamento da Comissão Nacional de 
Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS onde, após quase dois anos de atividades 
paralisadas, tal comissão foi reformulada pela Portaria Interministerial nº 7, de 16 de 
setembro de 2021, sendo adicionada à sua composição representantes de instituições de 
ensino, de saúde e de pós-graduação. Em seguida, o senhor Giusseppe Gatto, da EBSERH, 
informou que está em andamento o Exame Nacional de Residência (Enare), sendo 
oferecidas quase 4 mil vagas de residências nas áreas médicas, multi e uniprofissionais em 
todas as capitais e mais 23 cidades. Passada a palavra ao representante da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o senhor Luiz Alberto informou que a 
Comissão Mista de Orçamento aprovou o PLN 17/21, que concede R$ 43 milhões para 
bolsas de estudo, referentes aos programas Institucionais de Bolsas de Iniciação à 



Docência (Pibid). Ressaltou que a expectativa é de que, nos próximos dias, seja realizado o 
pagamento das bolsas atrasadas de setembro e outubro. Informou, ainda, que aquela 
coordenação segue com o planejamento do novo edital do programa Universidade Aberta 
do Brasil (UAB), com mais de 150 mil vagas, das quais 85% serão para a formação inicial e 
continuada de professores. No que tange à Secretaria de Educação Básica (SEB), o senhor 
Felipe Campos informou que, no âmbito do Painel de Monitoramento da Educação Básica 
no contexto da pandemia, foi elaborado um novo questionário com a participação do 
CONSED e UNDIME, com o objetivo de verificar sobre o retorno das atividades presencias. 
Com a palavra pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira, o senhor Álvaro 
Luis Kohn Parisi informou estar de acordo com a proposição apresentada pelo Diretor 
Dilermando no que concerne à ampliação da periodicidade das reuniões do COE. Em 
continuidade, o Diretor passou a palavra à senhora Fernanda, do CONIF, que informou 
estar de acordo com as propostas apresentadas na presente reunião. Findadas as 
explanações, não havendo nada mais a tratar, o Diretor Dilermando José da Silva 
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. 

  


