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Ata da LIXª reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 5 de junho de 2006 e realizada no dia
4 de julho de 2006, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador, BA. Estiveram presentes os
dirigentes ou seus representantes legais: Alex Bolonha Fiúza de Mello (UFPA); Amaro Henrique Pessoa Lins
(UFPE); Ana Dayse Rezende Dórea   (UFAL); Antônio César Gonçalves Borges (UFPel); Antônio Nazareno
Guimarães Mendes (UFLA); Arquimedes Diógenes Ciloni (UFU); Aurina de Oliveira Santana (CEFET-BA); Carlos
Augusto Moreira Júnior (UFPR); Carlos Sigueyuki Sediyama (UFV); Cícero M. Fialho Rodrigues (UFF); Éden
Januário Netto (UTFPR); Edward Madureira Brasil (UFG); Fernando A. Guimarães Ramos (UFMA); Flávio Antônio
dos Santos (CEFET-MG); Helvécio Luiz Reis (UFSJ); João Brazão da Silva Neto (UNIFAP); José Carlos Ferraz
Hennemann (UFRGS); José Weber Freire Macedo (UNIVASF); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UFS); Lúcio
José Botelho (UFSC); Luiz de Sousa Santos Júnior (UFPI); Malvina Tânia Tuttman (UNIRIO); Manoel Catarino
Paes Peró (UFMS); Marco Aurélio Leite Nunes (UFRA); Miriam da Costa Oliveira (FFFCMPA); Naomar Monteiro
de Almeida Filho (UFBA); Oswaldo Baptista Duarte Filho (UFSCar); Paulo Speller (UFMT); Renato de Aquino Faria
Nunes (UNIFEI); René Teixeira Barreira (UFC); Ricardo Motta Miranda (UFRRJ); Roberto Ramos Santos (UFRR);
Romulo Soares Polari (UFPB); Thompson Fernandes Mariz (UFCG); Timothy Martin Mulholland (UnB) e Valmar
Corrêa de Andrade (UFRPE). Como pauta: informe da Comissão de Orçamento; reforma universitária; estudos
para o projeto de Gestão nas Instituições Federais de Ensino,  apresentada pelo subsecretário Paulo Rocha (SPO
- Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/MEC); plano de carreira docente; plano de carreira dos técnico-
administrativos e assuntos gerais. Foram distribuídos os documentos: pronunciamento do reitor Paulo Speller no
Palácio do Planalto em 30/06/06; Portaria n.º 1.188, de 23 de junho de 2006, A gestão nas Instituições Federais de
Ensino (SPO/MEC); minuta de portaria do MPOG que trata de seguro saúde; relatório da reunião da CPRH de
29/06/06; notícia postada no Portal Andifes – “Comissão de CPRH discute Plano de Carreira na Andifes 17h55 -
29/06/06”; roteiro de ação para articular alteração do projeto de lei da reforma universitária na Câmara dos
Deputados, elaborado pela secretaria da Andifes. Ao abrir a reunião, o presidente da Andifes cumprimentou os
presentes e passou a palavra ao reitor da UFBA, Naomar Monteiro de Almeida Filho, que deu boas-vindas a
todos. Em seguida o reitor Rômulo Soares Polari (UFPB), presidente da Comissão de Orçamento da Andifes,
informou sobre o ajuste da matriz orçamentária de 2006. Na reunião ocorrida na SESu/MEC em 21 de junho de
2006, que contou com a presença dos membros da referida comissão, do Manuel Palácios, diretor do
Departamento de Desenvolvimento do Ensino Superior (SESu/DEDES) e do subsecretário de Planejamento e
Orçamento (SPO/MEC), Paulo Rocha, o MEC apresentou os índices de atualização da matriz elaborados por
técnicos da SESu. Esses índices revelaram uma discrepância entre os incrementos de desempenho e de
orçamento gerados pelos dados de 2004 das IFES. Ficou acordado que a base de dados e a planilha de cálculo
seria enviada para a Andifes. Apesar de reiteradas solicitações a SESu não enviou até a presente data as
informações que explicariam esses resultados. Na reunião, a Andifes também solicitou a realização de estudos,
em conjunto com o MEC, para prever e alocar os recursos necessários para dar continuidade aos projetos de
expansão. O reitor Rômulo Soares Polari afirmou que não tem informações sobre a emenda Andifes. Após a
manifestação de vários dirigentes, o Conselho Pleno deliberou intensificar as gestões para abreviar a obtenção
das informações da SESu e a conseqüente atualização da matriz de 2006. Tratando da reforma universitária como
segundo ponto da pauta, o reitor Paulo Speller (UFMT), presidente da Andifes, relatou sobre a audiência com o
deputado Aldo Rebelo, presidente da Câmara dos Deputados, evento que contou também com a presença do
reitor Arquimedes Ciloni (UFU), 2º vice-presidente da Andifes. Na oportunidade foram apresentadas as emendas
da Andifes ao projeto de lei nº 7200/2006. Discutiu-se então no Conselho Pleno o roteiro de ação para articular
alteração do projeto de lei da reforma universitária na Câmara dos Deputados, distribuído aos presentes. O reitor
Amaro Lins (UFPE) propõe que a Andifes e as IFES analisem melhor o projeto de lei, considerando que a
urgência regimental é discutível. A reitora Malvina Tuttman (UNIRIO) sugere que a Andifes solicite o fim do regime
de urgência. Os reitores Roberto Santos (UFRR) e Ricardo Miranda (UFRRJ) consideraram que a urgência pode
ser positiva para os interesses da Andifes. Após a manifestação de outros dirigentes o presidente apresentou a
proposta de aguardar uma avaliação, na próxima semana, com a convocação da Comissão de Autonomia da
Andifes e com o contato com o provável relator, deputado Paulo Delgado, no dia 5 de julho, para análise da
conveniência de se manter a urgência formal para que o projeto continue a sua tramitação, ele já tem essas 368
emendas. Lembrou que em princípio a Andifes é contrária a que se atropele a discussão e contrária à urgência em
si no processo de tramitação desse projeto de Lei. Posteriormente, já designados o relator, a comissão e o
presidente, será o momento de reivindicar o espaço não apenas do presidente da Andifes mas de dirigentes, das
comissões, de várias universidades que tenham pertinência para discutir o assunto daquela audiência pública,
defendendo as nossas emendas. A proposta foi aprovada por unanimidade. O Conselho Pleno deliberou solicitar
audiência com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Tarso Genro, e
com o ministério da Saúde para tratar do assunto. O Diretório Nacional será convocado para visitar lideranças
parlamentares, entre elas o presidente e o relator da comissão especial que analisará o projeto de lei nº
7200/2006. A convite da Andifes o subsecretário Paulo Rocha (SPO/ MEC) apresentou ao Conselho Pleno os
estudos referentes ao projeto de gestão nas Instituições Federais de Ensino. Ao debater o tema, o reitor Oswaldo
Baptista (UFSCar) elogiou a iniciativa e afirmou que a Andifes deve continuar a apoiar o projeto que, uma vez
concluído e implantado, será um forte instrumento de gestão e de transparência nas IFES. Vários dirigentes se
manifestaram em apoio ao projeto. O presidente Paulo Speller solicitou ao Conselho Pleno, que concedeu,
autorização para fazer um registro formal ao ministro da Educação sobre a qualidade e a importância da proposta



e seu caráter institucional. No ponto da pauta sobre carreiras de docente e de técnico-administrativo o reitor Paulo
Speller fez um relato sobre os encaminhamentos do tema, considerando que nesta reunião do Conselho Pleno a
Andifes inicia formalmente os debates sobre a nova carreira docente. Informou ainda que foi autorizado pelo
ministro Fernando Haddad a comunicar aos dirigentes que nesta semana será publicada a portaria criando o
grupo de trabalho para elaborar a carreira de 3º grau. A convite da Andifes, Dulce Maria Tristão, gerente de
Recursos Humanos da UFMS fez a apresentação Carreira Docente – Rede Federal de Ensino. Segundo a
servidora o mesmo documento foi apresentado no Grupo de Trabalho do MEC que irá estudar propostas de
carreira para o Magistério de 1º, 2º e 3º Graus constituído por ANDES; CONEAT; CONSEFET; SAA/MEC; PRO-
IFES;  SESu/MEC e SINASEFE. José Martin Ucha, vice-diretor do CEFET-BA pediu a palavra e afirmou que em
consulta ao secretário executivo da Andifes, Gustavo Balduino, sobre quando a Associação tinha decidido
trabalhar uma carreira exclusiva de docentes do 3º grau, e não uma carreira única para 1º, 2º e 3º graus que este
respondeu ser esta uma decisão histórica porém não precisou a data em que foi tomada. O presidente disse que a
Andifes está sempre aberta a discutir novamente quaisquer decisões. O Conselho Pleno decidiu solicitar às IFES
sugestões que serão analisadas e sistematizadas pela Comissão de Política de Recursos Humanos da Andifes
(CPRH) para posterior debate. O reitor Timothy (UnB), presidente da CPRH apresentou a Portaria nº 7, de 29 de
julho de 2006, que trata da ascensão para professor associado e fez um relato das sugestões recebidas e dos
debates da comissão sobre o assunto. O Conselho Pleno decidiu consultar o relator da portaria MEC nº 7, de 29
de junho de 2006 e o ministro da Educação sobre a viabilidade legal e política de permitir que o docente adjunto 4
doutor possa ascender para os níveis de associado 1, 2, 3 ou 4 de acordo com o tempo nessa posição contado
em períodos de quatro anos. O reitor Ricardo Motta Miranda (UFRRJ), que juntamente ao reitor Timothy Martin
Mulholland (UnB), representa a Andifes na Comissão Nacional de Supervisão (CNS), criada pela Lei n.º 11.091,
de 12 de janeiro de 2005 e regulamentada pela Portaria MEC n.º 655, de 01 de março de 2005, solicitou que a
Andifes analisasse os temas debatidos naquela comissão para subsidiar o posicionamento dos seus
representantes. O presidente da Andifes reiterou a informação de que o reitor Timothy Martin Mulholland (UnB)
substituiu o reitor Thompson Fernandes Mariz (UFCG) na Comissão Nacional de Supervisão (CNS) e na
presidência da CPRH. Ficou decidido que as questões sobre a carreira de técnico-administrativos devem ser
debatidas na CPRH e, se necessário, remetidos ao Conselho Pleno. Em relação a carreira de técnico-
administrativo vários dirigentes relataram demandas por melhorias salariais de servidores de nível superior. Diante
dessas manifestações o reitor Paulo Speller afirmou que a Andifes está ciente das demandas dos técnicos de
nível superior, que a associação identificou esse problema ainda na fase de aprovação do plano de carreira.
Desde então, tem procurado as autoridades do governo e do parlamento na busca de uma solução, mas que não
apoia e nem tem interesse em nenhuma divisão na categoria de técnico-administrativos, reconhecendo a
FASUBRA como única e legitima representante deste segmento da comunidade universitária. No ponto de pauta
assuntos gerais, o reitor Paulo Speller transmitiu que ao tomar conhecimento, por meio do reitor Fernando Ramos
(UFMA), de uma minuta de portaria sobre regulamentação de planos de assistência a saúde apresentado pelo
MPGO à FASUBRA, solicitou ao reitor Amaro Lins (UFPE) que se inteirasse sobre o fato. Este relatou que a partir
de um contato com a FASUBRA recebeu a minuta da portaria e procurou a ANS.- Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Também citou o Ofício nº 5026/2006-MEC/SESu/GAB de 28 de junho de 2006 que afirma ter
recursos para essa finalidade previstos no orçamento de 2006. O reitor Fernando Ramos (UFMA) disse “queria só
relatar como isso chegou e é exatamente este ponto que preocupa. Como eu tenho uma boa relação com
sindicatos de técnico-administrativos da instituição e eles sabem que eu tenho uma preocupação neste aspecto de
longas datas. Eles receberam esta proposta através da FASUBRA e depois a coisa vem para a gente
operacionalizar. Isto para mim é preocupante. Na hora que uma portaria desta sai, no dia seguinte os servidores
vão estar nos procurando para saber quando vamos implantar o plano de saúde. Esta é a minha preocupação. Na
verdade me parece que mais uma vez estão fazendo as coisas atropeladas e nós não podemos ter esta calma
absoluta”. O Conselho Pleno decidiu solicitar sugestões sobre a portaria às IFES, enviar ofício ao MEC solicitando
o imediato repasse dos recursos previstos no orçamento e manter o acompanhamento da regulamentação do
tema. O reitor Amaro Lins (UFPE) solicitou que o Conselho Pleno se reunisse na Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) nos dias 10 e 11 de agosto e convidou os dirigentes para participarem da sessão de
concessão do título de Professor Emérito ao ministro Sérgio Rezende (MCT). Foi aprovada a reunião
extraordinária conforme solicitado. A reitora Malvina Tânia Tuttman (UNIRIO) lembrou aos dirigentes sobre o
próximo seminário sobre o SINAES para as IFES das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, que será realizado
nos dias 14 e 15 de agosto na UFBA. O reitor Fernando Ramos (UFMA) expressou a dificuldade de os dirigentes
se afastarem das IFES por ocasião da reunião do Conselho Pleno na UFPE e também dessa reunião do INEP.
Após a discussão foi definido encaminhar ao INEP as seguintes solicitações: alteração de data e local do
seminário sobre o SINAES; esclarecimentos quanto aos procedimentos a serem adotados pelas IFES em relação
à expedição de diplomas ou certificados para alunos que já concluíram a graduação e estão aguardando avaliação
de seu curso pelo ENADE. As declarações completas desta reunião estão gravadas e disponíveis para consulta.
Nada mais havendo a tratar, eu Gustavo Henrique de Sousa Balduino secretário executivo lavrei a presente ata.

Gustavo Henrique de Sousa Balduino
Secretário executivo da Andifes


