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Ata da LXXXIIIª Reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em vinte e seis de agosto de 
dois mil e nove e realizada nos dias dezesseis e dezessete de setembro de dois mil e nove, em Brasília, 
Distrito Federal, com a pauta: Informes e orçamento das IFES para 2009; Decreto das Fundações de Apoio 
(minuta do decreto de credenciamento de fundações); Palestra sobre os cenários do Brasil nos próximos 20 
anos  e  o  papel  da  educação  superior:  Senador  Cristovam  Buarque;  Preparação  da  reunião  com  o 
Presidente da República; Política de Atenção à Saúde do Servidor - o papel das IFES: Coordenador-Geral 
Sérgio Antonio Martins Carneiro (MPOG); Presidente Jorge Guimarães e diretores da CAPES: Portal da 
CAPES, relações internacionais, o Programa de Formação Doutoral Docente (Prodoutoral), o Programa de 
Apoio  à Pós-Graduação nas IFES (PAPG-IFES)  e  o Plano Nacional  de Formação dos Professores da 
Educação  Básica;  Assinatura  do  Projeto  REDE  NIT-NE.  Estiveram  presentes  os  dirigentes  ou  seus 
representantes  legais:  Adalberto  Fazzio  (UFABC);  Alan  Kardeck  Martins  Barbiero  (UFT);  Alfredo  Júlio 
Fernandes Neto (UFU); Aloísio Teixeira (UFRJ); Álvaro Toubes Prata (UFSC); Amaro Henrique Pessoa Lins 
(UFPE); Ana Dayse Rezende Dórea (UFAL); Antônio César Gonçalves Borges (UFPel); Antônio Martins de 
Siqueira (UNIFAL); Antônio Nazareno Guimarães Mendes (UFLA); Carlos Alexandre Netto (UFRGS); Carlos 
Edilson de Almeida Maneschy (UFPA); Carlos Eduardo Cantarelli (UTFPR); Célia Maria da Silva Oliveira 
(UFMS);  Clóvis  Silva Lima (UFSM);  Damião Duque de Farias (UFGD);  Edward Madureira Brasil  (UFG); 
Flávio Antônio dos Santos (CEFET-MG); Helvécio Luiz Reis (UFSJ); Henrique Duque de Miranda Chaves 
Filho (UFJF);  Jesualdo Pereira Farias (UFC);  João Luiz Martins (UFOP);  José Carlos Tavares Carvalho 
(UNIFAP); José Geraldo de Sousa Júnior (UnB); José Ivonildo do Rêgo (UFRN); José Januário de Oliveira 
Amaral (UNIR); Josivan Barbosa Menezes (UFERSA); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UFS); Luiz 
Cláudio Costa (UFV); Luiz de Sousa Santos Júnior (UFPI); Malvina Tânia Tuttman (UNIRIO); Márcia Perales 
Mendes Silva  (UFAM);  Maria  Lúcia  Cavalli  Neder  (UFMT);  Miguel  Badenes  Prades  Filho  (CEFET-RJ); 
Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA); Naomar Monteiro de Almeida Filho (UFBA); Natalino Salgado Filho 
(UFMA);  Olinda Batista  Assmar (UFAC);  Paulo  Gabriel  Soledade Nacif  (UFRB);  Pedro Angelo  Almeida 
Abreu (UFVJM); Renato de Aquino Faria Nunes (UNIFEI); Ricardo Motta Miranda (UFRRJ); Roberto Ramos 
Santos (UFRR);  Rômulo Soares Polari  (UFPB);  Ronaldo Tadêu Pena (UFMG);  Targino de Araújo Filho 
(UFSCar); Valmar Corrêa de Andrade (UFRPE); Walter Manna Albertoni (UNIFESP) e Zaki Akel Sobrinho 
(UFPR). Dando início à reunião, o presidente cumprimentou os presentes.  A reunião do Conselho Pleno 
começou com informes gerais. O presidente da Andifes reitor Alan Barbiero informou que o espaço foi 
solicitado por muitos reitores com dúvidas relacionadas a orçamento. O reitor João Luiz Martins (Ufop) 
relatou a reunião da Comissão de Educação a Distância, da qual é presidente e informou que os integrantes 
desta terão reunião no MEC para tratar sobre orçamento. O reitor sugeriu ainda a criação de um Fórum 
sobre EAD. A reitora Ana Dayse Dorea (Ufal) informou que a portaria sobre processo de revalidação de 
diplomas foi publicada e estendeu o exame a todos os médicos graduados no exterior, não só os da Escola 
Latino-Americana  de  Medicina.  A  reitora  Maria  Lucia  Cavalli  (UFMT)  relatou  a  reunião  sobre  o  Plano 
Nacional de Formação de Professores e disse que o grupo coordenado por ela insistiu por recursos de 
custeio para o programa, que não pode se sustentar apenas com o pagamento de bolsas. O reitor Carlos 
Eduardo Cantarelli (UTFPR) falou sobre as comemorações do centenário da UTFPR. O reitor Ronaldo Pena 
(UFMG) informou que a Unifesp fez um documento de apoio ao mandado de segurança da UFMG no STF. 
O reitor Edward Madureira (UFG) relatou o encontro das universidades federais da região Centro-Oeste, 
realizado em Mato Grosso. O reitor Antônio Nazareno Guimarães (Ufla) falou sobre o centenário da Ufla. O 
coordenador do Fórum de Pró-Reitores de Administração (Forplad) Orlando Valle informou sobre a reunião 
do Fórum entre os dias 23 e 25 de outubro. A reitora Olinda Batista (Ufac) falou sobre a necessidade da 
Ufac em participar de programas de doutorado interinstitucional para qualificação e fixação do pessoal. O 
reitor Henrique Duque (UFJF) sugeriu que todas as vezes que as universidades tivessem problemas como o 
da UFMG a Andifes deveria se posicionar sobre. O reitor Ricardo Motta (UFRRJ) relatou a reunião da CPRH 
no dia 28 de agosto, em que foi analisado o conjunto de documentos do plano de carreira. O reitor Alan 
Barbiero (UFT) informou que está em contato com o secretário executivo do MEC José Henrique Paim e a 
secretária de Ensino Superior Maria Paula Dallari para tratar questões relativas ao orçamento das Ifes e que 
deve convidar os dois para a próxima reunião do Pleno. Sobre o plano de carreira, o presidente da Andifes 
informa que insistiu para a Andifes participar da discussão e a resposta obtida é de que quem coordena a 
discussão é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), portanto, a Andifes vai procurá-lo. 
O reitor Álvaro Prata (UFSC) relatou as últimas discussões obre a Lei das Fundações. Depois dos informes 
gerais, o Pleno recebeu o senador Cristovam Buarque, segundo convidado do Ciclo de Debates “Cenários 
do Brasil nos próximos 20 anos e papel da Educação Superior”. O senador falou aos reitores sobre os dez 
desafios  para  as  universidades  nos  próximos  anos,  segundo  sua  opinião.  O  presidente  da  Andifes 
apresentou  o  convidado  e  afirmou  que  a  Andifes  quer  discutir  a  Educação  e  também  outros  eixos 
estratégicos para o desenvolvimento nacional, como a segurança nacional, o meio ambiente, debater os 
problemas sociais e vários outros temas que estão no dia a dia das universidades. Segundo o presidente, 
as instituições estão passando por um momento de crescimento muito importante que também coloca novos 
desafios e demandas para as universidades. O reitor Alan lembrou dos 48 hospitais universitários, com mais 
de dez mil  leitos ativos,  que estão passando por  dificuldades em função de um aparato  burocrático  e 
carência de recursos humanos. O presidente da Andifes também falou da pós-graduação das universidades 



federais e da proposta de criação do Plano de Apoio à Pós-Graduação das Ifes, o PAPG-Ifes. O senador 
Cristovam Buarque proferiu sua palestra e em seguida os reitores fizeram questionamentos. No dia 17 de 
setembro, o Pleno começou com a participação do coordenador-geral de Seguridade Social e Benefícios do 
Servidor  da Secretaria de Recursos Humanos do MPOG.Sergio  Carneiro.  Ele falou sobre a política de 
atenção à saúde do servidor, que, segundo ele, está sendo construída coletivamente. Para o coordenador, o 
conceito de atenção envolve assistência, perícia e vigilância e promoção à saúde, faces que ele detalhou 
em sua explanação. Em seguida, uma equipe da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) participou do Pleno. Estiveram presentes o presidente Jorge Guimarães e os diretores de 
Programas e Bolsas Emídio  Cantídio,  de Gestão Denise Neddermeye,  de Educação a Distância Celso 
Costa, de Educação Básica Presencial João Carlos Teatini e de avaliação Lívio Amaral. Eles falaram sobre 
os diversos  programas e iniciativas  da  Capes para a  Educação  Superior  e  a  Educação  Básica e,  em 
seguida,  responderam  a  questionamentos  do  Pleno.  Depois  da  participação  da  equipe  da  Capes,  o 
presidente da Andifes chamou o reitor Naomar de Almeida Filho para a mesa diretora, que falou sobre a 
assinatura do Projeto Rede NIT Nordeste.  Ao final  da reunião,  o presidente da Andifes relatou reunião 
ocorrida no dia anterior com a secretária de Educação Superior Maria Paula Dallari  e com o secretário 
executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia Luiz Elias, para tratar da Lei das Fundações. O presidente 
sugeriu que, como ainda não há consenso em três pontos (obras, bolsas e percentual de participação de 
professores nos projetos), a Andifes não feche nenhuma posição e continue a discutir, proposta acatada 
pelo  Pleno.  O  presidente  da  Comissão  de  Hospitais  Universitários  da  Andifes  reitor  Natalino  Salgado 
(UFMA) informou que, em conversa com o secretário executivo do MEC José Henrique Paim foi informado 
que os contratos temporários da União para os HUs não tem viabilidade junto ao MPOG e que o Adicional 
de Plantão Hospitalar vai sair, mas com redução. O reitor Natalino defendeu que a Andifes tome uma atitude 
mais agressiva devido a situação de extrema gravidade.  As declarações completas dessa 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


