
 

Ministério da Educação 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em 3 de setembro 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; Carlos Eduardo 
Sanches da Silva, Coordenador-Geral de Planejamento Acadêmico, Pesquisa e Inovação 
da (SESU); Tomás Dias Sant´Ana, Secretário de  Educação Profissional e Tecnológica 
(Setec); Felipe Campos de Oliveira , Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação 
Básica (SEB); Janaína Péres Pena, Chefe da Assessoria de Comunicação Social; André 
Luiz Valente Mayrink, Coordenador-Geral de Suporte à Gestão Orçamentária, da 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO); Natália Coelho, Assessora do 
Gabinete do Ministro da Educação; 

 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; 

 UNDIME: Renata Dias, Departamento de Comunicação; 

 ANDIFES: Gustavo Henrique de Sousa, Secretário-Executivo;  

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

 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; Alexandre Bahia, Secretário- Executivo; 

 Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB): Poty Lucena, Coordenador-Geral da 
Rede DSBR.org e pesquisador em Ciência de Dados. 

 
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, o Diretor passou a palavra ao Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Educação Básica (SEB), senhor Felipe Campos de Oliveira, que compartilhou 
a tela com a apresentação das ações coordenadas pela Secretaria de Educação Básica. 
Justificou a ausência do Secretário Mauro Luiz Rabelo e do Secretário Adjunto de Educação 
Básica Helber Ricardo Vieira, tendo em vista estarem participando do primeiro encontro 



regional, que está sendo realizado na região Norte. A esse respeito, informou que tais 
encontros acontecerão nas cinco regiões brasileiras, sendo promovidos pela Secretaria de 
Educação Básica (SEB), com o objetivo de identificar desafios e construir uma agenda 
conjunta de ações coordenadas para a educação básica. Os encontros serão realizados com 
Secretários Estaduais de Educação e Dirigentes Municipais. Além disso, o senhor Felipe 
informou sobre a realização da primeira reunião das Câmaras Técnicas da Educação Básica, 
instituída pela Portaria nº 601, de 05 de agosto de 2021, cujo objetivo é coordenar 
trabalhos, no âmbito do Ministério da Educação - MEC, para enfrentamento dos efeitos da 
pandemia da Covid-19 nas seguintes etapas e modalidades: I - Câmara Técnica da Educação 
Infantil; II - Câmara Técnica do Ensino Fundamental; III - Câmara Técnica do Ensino Médio; 
e IV - Câmara Técnica da Educação de Jovens e Adultos. Para tanto, destacou que a 1ª 
reunião extraordinária ocorreu no dia 1 de setembro, a fim de apresentar os 
representantes indicados e nomeados na Portaria nº 798, de 31 de agosto de 2021, sendo 
que a 1ª reunião ordinária está prevista para ocorrer virtualmente, no dia 20 de setembro 
de 2021. Ainda com a palavra, o senhor Felipe destacou a ação de mapeamento das 
aprendizagens e avaliações formativas, que tem o objetivo de disponibilizar materiais que 
possibilitarão o diagnóstico quanto ao nível de aprendizagem dos estudantes e 
mapeamento das aprendizagens para fins de personalização do ensino, oferecendo 
também ferramentas de apoio às redes de ensino, para monitorar o desempenho dos 
alunos. Destacou também, na apresentação, o Programa de Inovação Educação Conectada 
(PIEC), onde se prevê o repasse de recursos para mais de 100 mil escolas, ressaltando que 
foi ampliado o escopo de escolas que podem receber os recursos. Ainda sobre esse tema, 
apresentou os dados acerca do universo para atendimento do PIEC 2021, assim como o 
monitoramento de recursos recebidos em anos anteriores. Ademais, destacou outra 
iniciativa recente do MEC, em parceria com a UFMS, a LabCRIE, com o objetivo de 
implementar, em cada estado brasileiro, um espaço dinâmico dedicado à formação 
continuada de professores da rede pública de ensino, voltada para a inovação e 
tecnologias educacionais. Na sequência, destacou a repactuação dos saldos em conta de 
ações agregadas ao PDDE, o qual se dará por meio de Resolução no âmbito do FNDE, com 
vistas a permitir a execução de um saldo estimado em 1,1 bilhão de reais. Por fim, o Chefe 
de Gabinete, senhor Felipe, evidenciou a existência de cursos de aperfeiçoamento, a 
exemplo do “Programa Impulsiona” e “Bem-estar no Contexto Escolar”, os quais estão 
disponibilizados na Plataforma AVAMEC. Com a palavra pela Universidade Federal do 
Oeste da Bahia (UFOB), o Senhor Poty Lucena, após saudar a todos os participantes, 
compartilhou a tela com a apresentação introdutória da Plataforma Universidade 360° ─ 
Observatório da Educação Superior, demonstrando seus principais benefícios e impactos. 
Ressaltou que a plataforma é uma solução de Gestão analítica desenvolvida pela Secretaria 
de Educação Superior (SESU), em parceria com a Rede Data Science BR (DSBR), rede de 
pesquisa em ciência de dados liderada pela Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) 
em cooperação com pesquisadores da Ufopa, UFV, UFPE e Ufes, UFCAT, UFRJ e MEC, com 
a finalidade de  fornecer transparência de dados por meio de informações integradas das 
Instituições Federais de Educação Superior (Ifes), disponibilizando indicadores 
acadêmicos, orçamentários e de gestão de pessoas das universidades federais. Sobre tal 
ferramenta, os participantes da reunião tiveram uma demonstração de como navegar na 
plataforma para se obter dados e informações precisas. Sobre a apresentação da 
plataforma, o senhor Gustavo Henrique de Sousa, da ANDIFES, ressaltou a importância 
dessa ferramenta na transparência pública, no que diz respeito à coleta e análise de dados, 



o que beneficia diferentes atores envolvidos. Aproveitou a oportunidade para convidar 
alguém do MEC, ou o próprio senhor Poty Lucena para, em uma eventual oportunidade, 
apresentar a plataforma no plenário da ANDIFES. Em continuidade, passada a palavra ao 
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica, o senhor Tomás Dias Sant´Ana 
corroborou com a fala do Senhor Gustavo Henrique, no que se refere `a plataforma e 
parabenizou a equipe do senhor Poty Lucena, juntamente com a equipe da Secretaria de 
Educação Superior. A senhora Luciana Massukado, da CONIF, em complementação, 
gratulou o trabalho do senhor Poty Lucena. No que se refere à CONIF, a senhora Luciana 
agradeceu o Secretário Tomás Dias Sant´Ana no esforço empreendido quanto às questões 
orçamentárias e demais discussões. Registrou também a questão do retorno presencial às 
aulas, onde algumas instituições da Rede Federal já iniciaram o retorno gradual e outra 
parte está em discussão para retorno às atividades presenciais em setembro e outubro, 
em função da reorganização do calendário escolar. Além disso, a senhora Luciana 
questionou sobre a situação atual do painel “Coronavírus - Monitoramento na Rede 
Federal de Educação”. Mais uma vez com a palavra, o Secretário Tomás Dias Sant´Ana 
informou que no próximo dia 23 de setembro, data em que instituiu o Dia Nacional da 
Educação Profissional e Tecnológica, por meio da Lei nª 14.139/2021, será realizado um 
grande evento com a entrega, até o momento, de treze grandes projetos, entre eles o 
lançamento da plataforma Nilo Peçanha 2021, contendo os dados epidemiológicos de cada 
região em que estão localizadas as universidades federais e instituições da rede federal de 
educação profissional, científica e tecnológica. Ato contínuo, o senhor Giuseppe Cesare 
Gatto, da EBSERH, informou que existe uma diminuição grande da ocupação dos leitos, e 
por essa razão, estão em processo de desmobilização de leitos exclusivos para Covid-19 e, 
em seguida, com o desligamento dos empregados temporários que foram contratados em 
função da Covid, mas ressaltou que, caso haja aumento de casos da doença, retornará com 
a contratação de funcionários, se assim houver necessidade. Com a palavra pelo Instituto 
Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira, a senhora Michele Cristina Silva Melo, 
Diretora de Estudos Educacionais, parabenizou o lançamento da plataforma 'Universidade 
360° ─ Observatório da Educação Superior', que aconteceu no último dia 1º/09, no 
auditório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
Informou, também, que os exames aplicados pelo INEP estão transcorrendo sem 
contratempos, ressaltando que a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira acontecerá 
em 5 de setembro próximo. Concernente à participação da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o Diretor Dilermando passou a palavra para 
o senhor Luiz Alberto Rocha de Lira, Coordenador-Geral de Programas e Cursos em Ensino 
a Distância, que parabenizou o senhor Poty Lucena pela plataforma 'Universidade 360° ─ 
Observatório da Educação Superior', destacando que se trata de uma fonte de dados de 
grande importância para a sociedade. Ainda sobre a plataforma, questionou sobre a 
possibilidade de incluir no módulo da pós-graduação uma ponte com o diretório de 
pesquisa do CNPQ, de forma a retratar as pesquisas que estão acontecendo dentro das 
Universidades nas áreas do conhecimento. Especificamente no que se refere a CAPES, 
informou sobre o andamento dos editais de Educação Básica e Educação à Distância no 
âmbito daquela fundação. Ponderou, ainda, que foi realizada uma reunião com a 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, com vistas a reconduzir algumas vagas 
do Curso de Docência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Sobre a questão 
levantada pela CAPES, o senhor Poty Lucena fez um apelo inicial quanto à necessidade de 



que os dados dos currículos cadastrados na Plataforma Lattes do CNPq sejam abertos, o 
que não acontece atualmente. Ressaltou que, para vencer esse desafio, será necessário o 
apoio da CAPES, do CNPq, da SESU e do MEC e informou, em tempo, que na segunda 
quinzena de setembro será iniciada uma rodada de discussões de novos projetos, bem 
como de renovação e alteração do atual projeto. Passada a palavra, o senhor André Luiz 
Valente Mayrink, Coordenador-Geral de Suporte à Gestão Orçamentária, ressaltou a 
importância da Subsecretaria estar acompanhando as temáticas apresentadas nas 
reuniões do COE. Além disso, informou que a SPO, em conjunto com outras áreas, 
participou de uma discussão sobre alteração orçamentária das unidades do MEC, que é a 
última que envolve o Projeto de Lei Orçamentária, de forma a fazer melhor otimização do 
orçamento. Na sequência, o senhor Carlos Eduardo Sanches da Silva, Coordenador-Geral 
de Planejamento Acadêmico, Pesquisa e Inovação, agradeceu a oportunidade de trabalhar 
com a equipe do senhor Poty Lucena no desenvolvimento da plataforma Universidade 
360°, ressaltando que tal ferramenta será de grande importância à sociedade, bem como 
auxiliará os gestores na tomada de decisões. Nada mais havendo a tratar, o Diretor 
Dilermando agradeceu aos presentes, assim como ao senhor Poty Lucena pela 
apresentação, 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.  

 
 

  


