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ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em quatorze de abril do ano de dois mil e vinte, às dez horas, por 
meio de sistema eletrônico, com a presença dos seguintes membros: MEC: Antonio Paulo 
Vogel, Secretário-Executivo; Maria Fernanda Bittencourt, Secretária-Executiva Adjunta; Aline 
Teixeira, Secretária Adjunta de Educação Básica; Carolina Cristina Martins Cavalcante, 
Diretora de Programa da Secretaria-Executiva; Everton Ramos, Diretor de Programa da 
Secretaria-Executiva; Ariosto Antunes Culau, Secretário de Educação Profissional e 
Tecnológica; Wagner Vilas Boas de Souza, Secretário de Educação Superior;  Tomas Dias 
Sant´Ana, Secretário Adjunto de Educação Superior; Andifes: Gustavo Balduíno, Secretário-
Executivo; Edward Brasil, Vice-presidente; Undime: Luiz Miguel Garcia, Presidente; Vivian 
Melcop, Secretária-Executiva; Ebserh: Giuseppe Gatto, Diretor de Atenção à Saúde; Conif: 
Jerônimo Rodrigues da Silva, Presidente; Luciana Massukado, Reitora do Instituto Federal de 
Brasília; entre outros ouvintes. Reuniram-se os participantes para tratar de assuntos 
relacionados ao Comitê Operacional de Emergência do Ministério da Educação (COE). Maria 
Fernanda Bittencourt deu início à reunião, solicitando os informes a respeito dos painéis que 
estão sendo desenvolvidos. Ariosto Antunes informou que, a partir da publicação da MP, os 
recursos foram descentralizados aos institutos. Ariosto relatou, ademais, que dia oito de abril 
foram iniciados os webinários sobre educação 4.0, com uma média de oitocentos 
participantes por evento, entre institutos federais e redes públicas de estados e municípios, 
destacando que farão convite, ao Consed e Undime, para a montagem de um painel específico 
sobre os desafios da implantação da educação 4.0 nas redes. Wagner Vilas Boas informou que 
todos os institutos já haviam lançado os dados no painel e que, naquele momento, a 
ferramenta se encontrava disponível, e informou que era possível verificar, no detalhamento 
das ações, quantas pessoas estão sendo beneficiadas. Wagner relatou que, com a publicação 
da portaria das TICs, foi iniciada a coleta dos dados das atividades dos cursos de níveis médio 
e técnico, sendo que, em breve, essas informações e também os dados de quem antecipou a 
colação de grau, já estariam disponíveis para consulta. Karine dos Santos informou que a 
Resolução a respeito da alimentação escolar havia sido publicada no dia anterior à reunião 
em curso e que, a partir da publicação, também foi publicada uma cartilha orientativa, com a 
participação do Ministério da Agricultura e contribuição do Consed e Undime. Karine 
informou que, na data da reunião em curso, foi divulgado um email para que sejam sanadas 
as dúvidas a respeito da resolução. Karine destacou que muitos municípios já estavam 
preparados para a distribuição dos kits, aguardando, apenas, sua legalização. Karine 
informou, ademais, que até o final da semana em curso, seria publicada uma matéria na 



imprensa, para dar visibilidade às boas práticas na distribuição dos kits. Luiz Miguel Garcia 
informou que a Undime tem orientado os municípios, na expectativa de oferecer segurança, 
tranquilidade e efetividade nesse processo, e solicitou, na oportunidade, reflexão do grupo a 
respeito de como serão recompostos os recursos. Wagner relatou dificuldades na integração 
das informações com o datasus. Aline Teixeira solicitou diálogo, em outra oportunidade, para 
a inserção de um ponto focal da SEB para o acompanhamento, no intuito de colaborar com 
mais celeridade ao processo. Giuseppe Gatto informou que o número de casos de Covid-19 
havia crescido nos hospitais, mas ainda com poucos pacientes internados. Giuseppe 
informou, ademais, que os profissionais escolhidos na seleção que foi realizada, já estão 
sendo chamados e que há um trabalho para priorizar Manaus, em função de sua situação 
emergencial. Quanto aos EPIs, Giuseppe relatou que todos os materiais foram comprados e 
que a distribuição foi iniciada. Giuseppe relatou que os testes para a triagem dos funcionários 
também foram comprados, com previsão de quinze dias para a entrega. Além disso, Giuseppe 
informou que foi realizado um diálogo com a Andifes, para o alinhamento dos processos, 
principalmente no que se refere a pesquisas, e que há tratativas para a inclusão, no painel 
dos institutos, de uma aba para o monitoramento dos hospitais. Giuseppe, na oportunidade, 
agradeceu à Sesu pelos insumos que a Ebserh tem recebido dos institutos e universidades 
federais e destacou que o problema, no contexto geral, está justamente no recebimento dos 
próprios materiais, e não nos recursos. Dando continuidade, Maria Fernanda propôs que a 
reunião do COE passe a ser realizada apenas uma vez por semana, uma vez que, nesse 
momento, o intuito é de acompanhamento, o que ficou acordado entre o grupo. Aline 
informou que a plataforma Avamec atingiu um milhão de acessos, com disponibilidade para 
o aumento de cursos, o que ocorreu a partir da divulgação que tem sido feita, ressaltando a 
necessidade crescente de apoio e informando que estão trabalhando na ampliação de 
parcerias. Em função dos problemas técnicos que estavam ocorrendo na plataforma 
eletrônica da reunião e, visto que os assuntos principais já haviam sido abordados, Maria 
Fernanda encerrou a reunião às dez horas e trinta e três minutos, relembrando que ficou 
acordada para quinta-feira, vinte e três de abril, a próxima reunião do grupo. Eu, Renata Costa 
Cabral, servidora lotada na Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, lavrei a presente 
ata, que será assinada por mim. Brasília, 14 de abril de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


