
REUNIAO 09/7/13 

Secretaria Executiva - MEC 

COMISSAO DE MODELOS E COMISSAO DE ORÇAMENTO 

A reunião prevista para as 15h00 foi suspensa e agendada para as 19h00. 

As 19h20 min reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Executiva do MEC o Secretario 

Paim, o subsecretario Wagner, a Diretora Adriana, o Secretario Speller, o reitor Zaki, o reitor 

Paulo Marcio, a Vice Reitora Sonia, Vilson, Ario, Marize e Orlando. 

O reitor Zaki coloca os pontos a serem discutidos: Matriz OCC, PNAES e Reuni Custeio. Solicita 

informações a respeito do resultado da reunião ocorrida com o secretario Speller, Luís Claudio 

(INEP) e Adriana a respeito do indicador de qualidade de graduação e é informado que foi 

aceito da forma como foi apresentado pelas comissões de Modelos e Orçamento (utilização do 

melhor conceito entre ENADE e CC). Adriana comenta que já foi utilizado o indicador nas 

simulações feitas com a Maria Fernanda e Comissão de Modelos. 

Secretario Paim se justifica quanto aos cancelamentos das reuniões anteriores dizendo que o 

governo está neste momento voltado para as discussões a respeito do lançamento do 

Programa Mais Médico e distribuição dos royalties do pré-sal para Educação e Saúde.  

Com relação ao Orçamento a situação não mudou. O MPOG forneceu o mesmo limite de 2013. 

O fato é que a conta do MEC é muito superior ao ofertado pelo MPOG e é necessário fazer um 

estudo minucioso de modo a atender a todas as demandas. 

Há vários programas que impactam fortemente no orçamento do MEC tais como o Pacto para 

a alfabetização da idade certa, o Pacto do ensino médio, do ensino profissionalizante, do 

Programa Ciência sem Fronteira, do Programa de formação na Educação Básica, etc. Temos 

uma conta que precisa fechar. A título de informação, a discricionariedade do MEC é de 32 bi.  

Segundo informação do Wagner temos hoje uma demanda de mais 20 bi.  

O Secretario Paim informa que é necessário fazer ajustes e ate o momento não houve tempo 

para fazer reunião devido às demandas da Casa Civil. Provavelmente ate sexta feira deveremos 

fazer esta reunião. Em 2012, após longas discussões o MEC conseguiu chegar ao final da 

negociação com o MPOG com 4 bi a mais que no ano anterior. Hoje resisto em passar o 

mesmo limite de 2012 às IFES, daí peço compreensão. Teremos um cenário bastante parecido 

com 2012; provavelmente o fechamento ocorrera no inicio de agosto. Como todos puderam 

assistir temos um cenário atual que está exigindo corte no custeio de 15 bi em especial nas 

diárias, passagens. Não sabemos ainda o que sobrará para o MEC como resultado deste 

contingenciamento. Temos uma pressão muito grande sobre o Custeio. O mérito existe, porém 

temos que fechar a conta. Faremos uma proposta dentro do que será possível atender. Em 

2012 já tivemos grande dificuldade de justificar o acréscimo de Custeio e manutenção do 

Investimento. Peço que aguardem pelo menos mais uma semana e assim que tivermos uma 

posição mais concreta convocaremos as comissões.  



O reitor Zaki coloca as dificuldades enfrentadas pelas IFES quanto ao Custeio devido o seu 

forte processo de expansão e também ressalta que ano que vem teremos eleição e seremos 

vitrine para a mídia. 

As 20h35 min encerrou a reunião. 


