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Currículos dos novos secretários do MEC
e do novo presidente do Inep
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep)
Luiz Cláudio Costa, nascido em 16 de janeiro de 1958, em Belo Horizonte, é
professor de graduação e pós-graduação do Departamento de Engenharia Agrícola
da Universidade Federal de Viçosa (UFV) desde 1983. Graduado em matemática
(UFV), mestre em meteorologia agrícola (UFV) e doutor pela Universidade de
Reading, Inglaterra (1994), liderou equipe de especialistas em mudanças
climáticas, secas e temperaturas extremas da Organização Meteorológica Mundial
(OMM) e da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2006 a 2010. É autor de
mais de 300 trabalhos científicos, publicados em periódicos nacionais e
internacionais e anais de congressos. Na UFV, exerceu as funções de coordenador
do curso de pós-graduação em meteorologia agrícola (1994 a 1999); chefe do
Departamento de Engenharia Agrícola (2007 a 2009); pró-reitor de assuntos
comunitários (2000 a 2004) e reitor (2008-2011). Atua ainda como pesquisador do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Em 2011,
exerceu o cargo de secretário de educação superior do Ministério da Educação.
Secretaria de Educação Superior (Sesu)
Amaro Henrique Pessoa Lins, nascido em 15 de janeiro de 1954, em
Recife, é graduado em engenharia civil (1977) pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE). Tem mestrado em engenharia civil (1980) pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); doutorado também em engenharia civil pela
mesma instituição e pela Universidade de Oxford, Inglaterra (1991), e pósdoutorado pela Universidade do Colorado, Estados Unidos (2002). É professor
associado da UFPE. Atuou na área de engenharia civil, com ênfase em mecânicas
dos solos. Em 2008 e 2009, presidiu a Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Foi reitor da UFPE por dois
mandatos, no período de 2003 a 2011.
Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase)
Arnóbio Marques de Almeida Júnior, nascido em 29 de outubro de 1962,
em São Paulo, é graduado em história pela Universidade Federal do Acre (Ufac),
com especialização em história econômica da Amazônia pela mesma universidade e
mestre em educação na área de gestão e planejamento pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ). Binho Marques, como é conhecido, foi secretário
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municipal de Educação de Rio Branco (1993-1996), secretário de Educação do Acre
(1999-2002), vice-governador do Acre, acumulando as funções de secretário de
Educação e secretário de Desenvolvimento Humano e Inclusão Social (2003-2006)
e governador do Acre de 2007 a 2010.
Secretaria de Educação Básica (SEB)
César Callegari, nascido em 23 de março de 1953, em São Paulo, é
graduado em sociologia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo,
com especialização em sociologia e política pela mesma instituição. Presidiu a
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE); o Instituto
Brasileiro de Sociologia Aplicada (Ibsa); a Fundação para o Desenvolvimento da
Educação de São Paulo (FDE). Atuou como secretário-executivo do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação; secretário-adjunto da Secretaria da Cultura do
estado de São Paulo; chefe de gabinete da Secretaria da Educação do estado de
São Paulo e secretário municipal de Educação de Taboão da Serra (SP). Exerceu
dois mandatos (1995 a 2003) de deputado estadual em São Paulo. Ocupava por
último o cargo de diretor de operações do Serviço Social da Indústria (Sesi) de São
Paulo.
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec)
Marco Antonio de Oliveira, nascido em 16 de março de 1958, em São
Paulo, é doutor em ciência econômica pela Unicamp (2002) e graduado em ciências
políticas e sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
(1980). É também pesquisador licenciado do Centro de Estudos Sindicais e de
Economia do Trabalho (Cesit) da Unicamp. Ocupou o cargo de secretário para a
inclusão social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2011). Exerceu a
presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (2007-2008) e, no Ministério do
Trabalho e Emprego, os cargos de secretário-executivo (2006-2007) e de chefe de
gabinete do ministro (2005-2006). Entre 1989 e 1994, atuou como coordenadorgeral do Departamento de Estudos Socioeconômicos e Políticos da Central Única
dos Trabalhadores (CUT).
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