
 

Ministério da Educação 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

ATA de reunião realizada em 15 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; Maria 
Cândida Muniz Trigo, Gerente de Projeto da Secretaria-Executiva; Tomás Dias 
Sant´Ana, Secretário de  Educação Profissional e Tecnológica (Setec); Rhuana 
Ropelatto, Coordenadora de Projeto da Secretaria-Executiva; Filipe Campos de 
Oliveira , Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação Básica (SEB); Wagner Vilas Boas 
de Souza, Secretário de Educação Superior (SESU); Eduardo Gomes Salgado, Secretário-
Adjunto da Secretaria de Educação Superior (SESU); 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, Assistente do Gabinete do Ministro; Rodrigo Formiga Sabino de 
Freitas, Assessor do Gabinete do Ministro. 

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

• CAPES: Joana Paula Sousa, Coordenadora de Articulação Acadêmica; 

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

• UNDIME: Vanelle Oliveira, Departamento de Comunicação; 

• ANDIFES: Edward Madureira Brasil; Reitor da UFGO; 

• CONIF: Luciana Massukado, Conselheira; e 

• CONSED: 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, assessorado pela senhora 
Maria Cândida Muniz Trigo, Gerente de Projeto. Os trabalhos foram iniciados pelo Diretor 
Dilermando, que deu início à reunião, confirmando a presença de todos os integrantes. 
Ato contínuo, o Diretor discorreu acerca dos principais informes ocorridos desde a última 
reunião do COE. Para tanto, informou acerca do lançamento das Avaliações Diagnósticas 
e Formativas, direcionadas ao ensino fundamental, anos iniciais e finais. Ressaltou que as 
avaliações serão disponibilizadas tanto para rede pública quanto para a particular, caso 
haja interesse, por meio de uma plataforma desenvolvida em parceria com o Centro de 
Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(CAEd/UFJF). Ademais, destacou a Portaria Interministerial nº 9, de 13 de outubro de 2021,  



que altera o valor mínimo da bolsa assegurada aos médicos-residentes e aos residentes 
em área profissional da saúde. Na sequência, o Diretor informou, ainda, que o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) iniciou o período para 
preenchimento dos questionários do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 
2021, onde os secretários municipais e diretores das escolas devem responder os 
formulários até 23 de dezembro. Acrescentou, ainda, que cerca de 70 mil escolas serão 
avaliadas neste ano. Além disso, registrou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR), liberou cerca de R$ 600 
milhões, com a finalidade de desenvolver ações que contribuam para a ampliação da 
oferta, permanência e melhoria das condições escolares e, consequentemente, para o 
aprimoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de suas redes 
públicas de ensino. Dando continuidade, o Diretor Dilermando, deu destaque, também, à 
descentralização de recursos para mais de 101 mil escolas que aderiram ao Programa de 
Inovação Educação Conectada (Piec).  A expectativa é de que, até 2024, seja universalizado 
o acesso das escolas de todo o país a ferramentas e plataformas digitais. Assim como, 
noticiou que o Ministério da Educação articulou a doação de 200 computadores aos 
abrigos da Operação Acolhida e ao Instituto Federal de Roraima (IFRR). Os eletrônicos que 
serão disponibilizados ao Instituto promoverão a ampliação do acesso a cursos e 
aplicativos de informática aos estudantes e a toda comunidade. Por fim, o Diretor 
parabenizou todos os professores pelo seu dia. Em continuidade, o Diretor passou a 
palavra à senhora Luciana Massukado, do CONIF, que informou sobre as aprovações dos 
Conselhos Superiores das respectivas instituições acerca dos planos de retorno gradual e 
seguro. Ademais, questionou se o Projeto Alunos Conectados terá continuidade no ano 
subsequente. Sobre tal questionamento, o Secretário de Educação Profissional e 
Tecnológica informou que, em um primeiro momento, haverá a extensão do projeto até 
abril de 2022, por meio da disponibilização dos chips. Entretanto, ressaltou que o MEC, 
juntamente com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), estão reavaliando outros 
modelos de disponibilização de internet aos estudantes, com vistas a dar continuidade ao 
projeto. Dispondo ainda da palavra, o secretário Tomás solicitou o apoio do CONIF para 
que as Instituições informem acerca da utilização dos chips ou, então, formalizem o 
cancelamento junto à RNP. Além disso, solicitou a colaboração daquele Conselho junto às 
Instituições da Rede Federal na atualização do Painel de Monitoramento, tendo em vista 
a necessidade de atualização de dados no que se refere à evolução do processo de retorno 
presencial/híbrido. Na sequência, o Secretário Tomás destacou que houve reunião com a 
diretorias executivas do Conif e Andifes sobre a pauta orçamento. Registrou, ainda, que na 
referida reunião foi reforçada a necessidade de antecipar a execução orçamentária, bem 
como os empenhos, em especial os Termos de Execução Descentralizada - TED’S,  
ressaltando que somente poderão ser empenhadas dotações orçamentárias até o dia 10 
de dezembro do corrente ano. Na sequência, o representante da SESU, senhor destacou a 
Portaria Interministerial nº 7, de 16 de setembro de 2021, publicada em 17/09/2021, que 
dispõe sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da Comissão Nacional de 
Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS, e instituiu o Programa Nacional de Bolsas 
para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde. Ademais, destacou 
que ontem, 14/10, foi publicada a Portaria nº 585, de 13 de outubro de 2021, que designa 
os membros para compor a referida Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 
Saúde – CNRMS. Informou, ainda, que, a partir do próximo dia 27 de outubro, essa 
Comissão retomará suas atividades. Registrou, também, que foi publicada a Portaria 



Interministerial nº 9, de 13 de outubro de 2021, assinada pelos Ministros da Educação e 
da Saúde, que concede o reajuste do valor mínimo da bolsa assegurada aos médicos-
residentes e aos residentes em área profissional da saúde. O valor da bolsa será alterado 
para R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos), passando a vigorar a 
partir de 1º de janeiro de 2022. Ademais, informou que, por meio de um remanejamento 
interno entre INEP, SE, SPO e SESU, foi disponibilizado um crédito orçamentário de R$ 80 
milhões de reais para a recomposição do orçamento das bolsas para Residências. Por fim, 
o Secretário informou que ontem foi realizado mais um Ciclo de Debates “Impactos da 
Pandemia na Educação”, onde foram discutidos os impactos da pandemia na educação e 
a transformação digital da educação superior, no cenário da Covid-19. No evento, foram 
apresentadas as ações que o MEC tem realizado, principalmente no âmbito da educação 
superior, visando auxiliar as universidades no processo de transformação digital. Na 
sequência, o representante da ANDIFES, senhor Edward Madureira, informou aos 
participantes que as universidades federais estão em atividades presenciais crescentes, se 
programando para que no próximo semestre haja o retorno de todas as aulas de modo 
presencial. Ademais, reiterou a preocupação quanto ao orçamento e registrou a 
expectativa das universidades para que haja um crédito suplementar, de forma a findar o 
ano sem maiores dificuldades. No que tange à Secretaria de Educação Básica (SEB), o 
senhor Filipe Campos informou que será lançado o Laboratório de Criatividade e Inovação 
para a Educação Básica (LabCrie). A ferramenta foi elaborada com o intuito de incentivar 
docentes e gestores a ampliarem o uso educacional das tecnologias. Ademais, ressaltou 
que o LabCrie também tem como objetivo a formação dos profissionais da educação, 
contando com o auxílio de metodologias alinhadas ao conceito de experimentação e 
aprendizagem ativa. Sobre as Avaliações Formativas previamente anunciada pelo Diretor 
Dilermando, o senhor Filipe Campos ponderou que a avaliação possibilitará a realização de 
diagnóstico quanto ao nível de aprendizagem do estudante, para fins de personalização do 
ensino, medindo de maneira profunda e individual o processo de ensino-aprendizagem. 
Os resultados também contribuirão com os programas Tempo de Aprender e Brasil na 
Escola. Como representante do CONSED, o senhor Bruno Eduardo informou que aquele 
Conselho está participando de reuniões com este MEC, com foco no Sistema de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb) 2021, assim como na Formação de Professores especialmente 
voltada para o Novo Ensino Médio (EM). Registrou, ainda, que muitos estados já 
anunciaram o retorno de aulas 100% presenciais. Concernente à UNDIME, a senhora 
Vanelle Oliveira informou que aquela associação se reuniu com a Secretaria-Executiva do 
MEC, a fim de discutir questões relacionadas ao Saeb. Além disso, informou que será 
instituído um grupo de trabalho composto por representantes das secretarias do MEC, 
bem como do INEP, CNE, Consed e Undime, com a finalidade apresentar proposta quanto 
à disponibilização dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb 
no exercício de 2021. Em tempo, acrescentou que as redes estão focadas no retorno às 
aulas presenciais. Dando continuidade, o Diretor Dilermando ressaltou que, na última 
reunião do COE, a senhora Luciana Miyoko Massukado, representante do CONIF, fez um 
apontamento em relação à temática do Comitê Operativo de Emergência do Ministério da 
Educação - COE/MEC, demonstrando sua preocupação no que diz respeito à importância 
do processo de reintegração de estudantes. Sobre essa questão, o Diretor evidenciou a 
importância de promover práticas de acolhimento aos estudantes e também aos 
profissionais de educação. Dessa forma, sugeriu que, no âmbito do COE, a implementação 
das experiências exitosas de estados e municípios, relacionadas ao retorno das aulas 



presenciais, devem ser compartilhadas, visando, assim, disseminar trocas de experiências 
direcionadas às medidas que devem ser adotadas no retorno às aulas. Passada a palavra 
ao representante da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, o senhor André Luiz 
ressaltou que a SPO está ciente dos créditos orçamentários informados pelo Secretário 
Wagner e aguarda a tramitação dos TED’s para dar prosseguimento. Além disso, reforçou 
o comunicado do Secretário Tomás quanto ao prazo limite para empenho das dotações 
orçamentárias, conforme prescrito no art. 14 do Decreto n° 10.699, de 14 de maio de 2021. 
No que tange ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a senhora 
Juliana Isabelli Miguel Coelho reiterou a informação transmitida na última reunião do COE, 
acerca da publicação da Resolução nº 16, de 30 de setembro de 2021, do Conselho 
Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que amplia o prazo de 
solicitação de retomada de obras inacabadas de infraestrutura educacional. Inteirou, ainda 
que, na última sexta-feira, dia 8, o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (CD/FNDE) aprovou algumas resoluções que visam 
aprimorar a execução de programas e ações educacionais do FNDE e do Ministério da 
Educação (MEC), além de uma norma geral que consolida todas as regras sobre a execução 
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate). Além disso, destacou a 
aprovação pelo conselho da resolução que institui o Malha Fina como modelo de análise 
de prestação de contas de programas e projetos educacionais no âmbito do FNDE. Com a 
palavra pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira, a senhora Michele 
Cristina Silva Melo, Diretora de Estudos Educacionais, saudou o dia dos professores. Na 
sequência, informou que os exames aplicados pelo INEP estão seguindo de acordo com o 
cronograma estabelecido. Ademais, registrou o início do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) 2021 e, em função disso, solicitou apoio dos integrantes do COE para que o 
conjunto de escolas, redes e sistemas respondam os questionários. Passada a palavra para 
a representante da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a 
senhora Joana Paula informou que, no âmbito daquela Coordenação, estão trabalhando 
nas minutas dos editais dos programas Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica (Parfor) e Universidade Aberta do Brasil (UAB), que estão previstos para 
o dia 26 de novembro do corrente ano. Passada a palavra para a Chefe da Assessoria de 
Comunicação Social, a senhora Janaína Péres Pena informou que estão disponibilizados, 
nas redes sociais do MEC, vídeos de todos os secretários em homenagem aos professores. 
Na sequência, o Secretário Wagner solicitou a palavra para informar que, no grupo do COE, 
o senhor Gustavo Henrique de Sousa, da ANDIFES, solicitou que fosse realizado um 
comentário acerca da Lei nº 14.218, de 13 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial 
do dia 14/10/2021. Nesse sentido, o Secretário esclareceu que a mencionada Lei prorroga 
até o fim de 2021 a validade das normas educacionais, em caráter excepcional, devido à 
pandemia de covid-19. Para isso, altera a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que havia 
perdido a validade com o fim do estado de calamidade pública. A nova Lei concede 
segurança jurídica aos secretários de Educação para aplicar as normas neste ano, como 
exemplo a suspensão da obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a 
quantidade mínima de dias letivos, colação de grau antecipada, entre outras medidas. 
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. 

  


