
Ministério da Educação

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – CGIRC/MEC

(Portaria nº 503, de 28/5/2020)

ATA DE REUNIÃO

DATA: 24 de Agosto de 2021, às 14h.

LOCAL: Sala de Atos/MEC – 9º andar.  

PARTICIPANTES :

NOME CARGO ATRIBUTO

Victor Godoy Veiga Secretário Execu�vo Membro nato
José de Castro Barreto Júnior Secretário-Execu�vo Adjunto Convidado
Ilda Peliz Secretária de Modalidades Especializadas de Educação - SEMESP Membro nato
Carlos Francisco de Paula Nadalim Secretário de Alfabe�zação - SEALF Membro nato
Tomás Dias Sant'Ana Secretário de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC Membro nato
Mauro Luiz Rabelo Secretário de Educação Básica - SEB Membro Nato
Wagner Vilas Boas de Souza Secretário de Educação Superior - SESu Membro nato
Adalton Rocha de Matos Subsecretário de Planejamento e Orçamento - SPO Convidado
Carla Baksys Pinto Subsecretária de Assuntos Administra�vos - SAA Convidada
Alexandre Gomide Lemos  Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI Convidado
Albério Junio Rodrigues Assessor Especial do Ministro Convidado
Juliana Gonçalves Melo Assessora Especial do Ministro Convidada
Gustavo Bechalany Assessor Especial do Ministro Convidado
Isabel Cris�na Silva Chagas Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva Convidada
Marina Silvestre de Alencar Sousa Gerente de Projeto da Secretaria-Executiva Convidada
Milena Lins Fernandes Soares Coordenadora de Avaliação - SPO Convidada
Ellen Bruno Coordenadora de Projeto da Secretaria Executiva Convidada
Fernando Quintans Consultor Steinbeis-Sibe do Brasil Convidado

 

1. ASSUNTOS:

 

1.1. Saudação inicial do Ministro de Estado de Educação e do Secretário Execu�vo. Devido a compromissos dos dois dirigentes, a reunião passou a ser
conduzida pelo Secretário-Execu�vo Adjunto e a Coordenadora-Geral de Planejamento.

1.2. A palavra foi passada ao consultor da empresa STEINBEIS-SIBE do Brasil, sr. Fernando Quintans, para a apresentação. Como informes, foi informado
que os artefatos do planejamento estratégico revisado e aprovado em junho/2021 está disponibilizado no portal do MEC: Mapa Estratégico, Obje�vos
Estratégicos, Por�ólio de Projetos e Painel de Indicadores. Também foi informado que o Relatório de Status do Projeto (RSP), preenchido mensalmente para
monitoramento dos projetos estratégicos, foi ajustado com a Inserção do campo “Impactos causados pela pandemia de COVID-19” para atendimento ao
disposto na recomendação 9.3.6 do Acórdão 1048/2020-TCU-Plenário.

1.3.  A seguir, foram apresentadas a evolução e indicadores de desempenho do por�ólio de projetos: percentuais de conclusão dos projetos, execução
orçamentária e desempenho do orçamento. Nesse ponto, é fundamental a atenção dos líderes de projeto quanto aos prazos e, em caso de necessidade, no
reporte adequado dos pontos de atenção nos relatórios mensais para que as questões sejam endereçadas adequadamente.

1.4  Também foi dito que alguns projetos apresentam oscilações no seu valor global. Foi informado que a equipe de monitoramento do PEI irá u�lizar o
Painel BI de execução orçamentária da SPO para acompanhar os projetos estratégicos, além de se levantar, junto às áreas responsáveis pelos projetos, as fontes
de recursos de seus projetos para melhor monitoramento.

1.5  O consultor apresentou as principais informações sobre cada um dos projetos monitorados no por�ólio do PEI, inclusive status do monitoramento e
informações relevantes que impactaram a execução de alguns dos projetos. Ressalta-se o retrocesso na execução do projeto 12 (Conta Pra Mim) em virtude de
licitação com desistência da empresa vencedora do Kit Literacia, resultando na necessidade de realização de novo certame; da possibilidade de impacto no
repasse de recursos às escolas no âmbito do Projeto 13 (Tempo de Aprender) por problemas relacionados ao Sistema Sisalfa; e à mudança de escopo do Projeto
24 (Transformação Digital do MEC) devido a assinatura de repactuação do projeto, assinada em 4 de agosto do corrente ano, que alterou o total de inicia�vas de
99 para 284 serviços.

1.6 Foram relacionados também os projetos que apontaram dificuldades devido à problemas relacionados à execução orçamentária (projetos 4, 8, 9, 17
e 18) e/ou à disponibilidade ou instabilidade de sistemas informacionais (projetos 9, 10, 13, 16 e 22). Além disso, foi solicitada atenção ao fato de alguns projetos
possuírem caráter de “processo proje�zado” (quando as ações possuem caracterís�ca de a�vidades processuais) ou caráter de “programa” (quando engloba
ações muito diversificada que poderiam ser divididas em dois ou mais projetos). Foi sugerido que esses �pos de projetos sejam evitados, de forma a possibilitar
uma clareza maior do Por�ólio de Projetos Estratégicos, com resultados claros apresentados e alinhados ao Mapa Estratégico.

 

 2. DELIBERAÇÃO:

1 - Projeto 2 (Apoio à implementação do Novo Ensino Médio -NEM e Ampliação das matrículas de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI): com a
proposta inicial de dividir o projeto em dois, um de apoio ao NEM e outro de ampliação das matrículas EMTI, a SEB propôs a manutenção de um projeto único,



com o �tulo “Apoio à implementação do Novo Ensino Médio”, e que as a�vidades relacionadas ao EMTI sejam incorporadas como ações desse projeto. A
proposta foi aprovada.

2 - Projeto 7 (Painel de Monitoramento da Educação Básica no Contexto da Pandemia – Painel EB): a SEB sugeriu pela finalização do projeto, uma vez
que o projeto finalizou o seu escopo principal quanto ao desenvolvimento do Portal, e que, a par�r de agora, só exis�rão disponibilizações de novas informações
(processo de atualização). A proposta foi aprovada.

3 - Projeto 17 (Plano de Formação Con�nuada dos Servidores da Rede Federal de Educação Profissional, Cien�fica e Tecnológica – Plafor): A Setec
sugeriu a exclusão do projeto, tendo em vista que tal ação é realizada de forma processual e que tal ação será uma das a�vidades de um projeto estratégico
maior, ainda em elaboração no âmbito da Setec, voltado ao fortalecimento e sustentabilidade da Rede Federal de EPT. A proposta foi aprovada.

4 - Projeto 24 (Transformação Digital do MEC): Como já mencionado anteriormente, o projeto sofreu uma alteração de escopo em função da nova
repactuação assinada em agosto/2021. A alteração do escopo do projeto foi aprovada.

5 - Projeto 20 (Revisão do Processo de Regulação): A Seres solicitou alteração do nome do projeto e de seu descritor no Por�ólio Estratégico, visando a
evitar eventuais especulações que o atual nome do projeto pode ensejar no ambiente externo. Assim, propôs-se a seguinte alteração, que foi aprovada:

Título do Projeto: Consolidação das Normas de Regulação e Supervisão do Ensino Superior
Objetivo: Aperfeiçoar o processo de regulação, supervisão e avaliação das IES de forma a permitir que a educação superior e seu modelo de negócio estejam
direcionados para a qualidade, o desenvolvimento social e econômico do século XXI, com foco em três pilares: Sucesso Acadêmico do Estudante; Melhoria
da Governança do Sistema Federal de Educação; e Avaliação da Qualidade.
Principais entregas: Consolidação das Normas de Regulação, Supervisão e Avaliação do Ensino Superior.

6 - Alterações de escopo, tempo e orçamento dos projetos: caso seja necessária alguma alteração que acarrete alteração de escopo, de tempo ou de
orçamento global do projeto, ficou aprovado que quaisquer alterações devem ser aprovadas ad referendum pelo Secretário Execu�vo, de forma a não paralisar o
andamento do projeto em questão, devendo ser validadas pelo CGIRC nas reuniões ordinárias ou extraordinárias.

 

 

Nada mais havendo a tratar, às 16h30, o Secretário-Execu�vo Adjunto,  encerrou a reunião.

 

 

 

 

                  VICTOR GODOY VEIGA               

Secretário-Execu�vo

                         

                                                                     TOMÁS DIAS SANT'ANA                                                                  

                                                Secretário de Educação Profissional e Tecnológica                                    

 

WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA

Secretário de Educação Superior

 

                                                                                 ILDA RIBEIRO PELIZ                                                                             

Secretária de Modalidades Especializadas  de Educação

 

CARLOS FRANCISCO DE PAULA NADALIM

Secretário de Alfabe�zação

 

MAURO LUIZ RABELO

Secretário de Educação Básica
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