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Ata da XCV reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em vinte de outubro de dois mil e dez e 

realizada nos dias dezesseis e dezessete de novembro do mesmo ano, em Niterói, RJ, com a pauta: Balanço das 

ações do MCT nos últimos anos e da evolução do PRO-INFRA / CT-INFRA no governo Lula, Ministro em exercício 

(MCT)  Luiz  Antonio  Rodrigues  Elias;  informes:  PL  da  carreira  docente  e  criação  de  cargos;  suplementação 

orçamentária  para  2010;  portaria  das  denominações  consolidadas  dos  cursos  de  Licenciatura  e  Bacharelado, 

presidente do Cograd Nidia Majerowicz (UFRRJ);  Pesquisa do Perfil  dos Estudantes dos Cursos de Graduação 

Presenciais das IFES, coordenador do Fonaprace Valberes Bernardo do Nascimento (UFRPE); nova Matriz de OCC 

proposta pelo MEC, representantes da Andifes na Comissão Paritária da Matriz de OCC das Ifes; preparação de 

relatório  de  temas  pendentes  a  ser  apresentado  ao  novo  Governo;  assuntos  gerais.  Estiveram  presentes  os 

dirigentes  ou  seus  representantes  legais:  Alfredo  Júlio  Fernandes  Neto  (UFU);  Aloísio  Teixeira  (UFRJ);  Alvaro 

Toubes Prata (UFSC); Amaro Henrique Pessoa Lins (UFPE); Ana Dayse Rezende Dórea (UFAL); Antônio César 

Gonçalves Borges (UFPel); Antônio Nazareno Guimarães Mendes (UFLA); Aurina Oliveira Santana (IFBA); Carlos 

Alexandre Netto (UFRGS); Carlos Edilson de Almeida Maneschy (UFPA); Carlos Eduardo Cantarelli (UTFPR); Célia 

Maria da Silva Oliveira (UFMS); Clélio Campolina Diniz  (UFMG); Dora Leal Rosa (UFBA); Edward Madureira Brasil 

(UFG);  Felipe Martins Müller (UFSM);  Hélio Waldman (UFABC);  Helvécio  Luiz Reis  (UFSJ);  Henrique Duque de 

Miranda Chaves Filho (UFJF); Jesualdo Pereira Farias (UFC); João Carlos Brahm Cousin (FURG); João Luiz Martins 

(UFOP); José Carlos Tavares Carvalho (UNIFAP); José Geraldo de Sousa Júnior (UnB); José Ivonildo do Rêgo 

(UFRN); José Weber Freire Macedo (UNIVASF); 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); Natalino Salgado Filho (UFMA); Olinda Batista Assmar (UFAC); Paulo Gabriel 

Soledade Nacif (UFRB); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL); Pedro Ângelo de Almeida Abreu (UFVJM); Renato 

de Aquino Faria Nunes (UNIFEI); Ricardo Motta Miranda (UFRRJ); Roberto de Souza Salles (UFF); Roberto Ramos 

Santos  (UFRR);  Rômulo  Soares  Polari  (UFPB);  Sueo  Numazawa  (UFRA);  Targino  de  Araújo  Filho  (UFSCar); 

Thompson Fernandes Mariz (UFCG); Valmar Corrêa de Andrade (UFRPE) e Walter Manna Albertoni (UNIFESP). 

Dando início à reunião, o presidente cumprimentou os presentes e tratou de assuntos pendentes: a) transformação 

de capital em custeio em virtude da paralisação das liberações; b) recursos referentes ao REUNI serem tratados 

como PL em tramitação no Congresso; c) interlocução junto aos parlamentares acerca da Emenda Andifes; d) a 

questão de prazos de pessoal e de recursos para os hospitais universitários; e) a sequencia de audiências solicitadas 

aos diversos ministérios, TCU e CGU; f) readequação da nomenclatura dos cursos de graduação em virtude de 

portaria  vinculada  ao  FIES.  O  Secretário  Executivo  Gustavo  Balduino  ressalta  a  exiguidade  do  prazo  para 

atendimento  das  proposições  informadas.  O  presidente  da  Comissão  de  Hospitais  Universitários  (HUs),  Reitor 

Natalino Salgado, discorre sobre projeto de lei  em tramitação para liberação de recursos aos HUs e demonstra 

preocupação quanto ao término do prazo do acórdão 2.731/2008. A Coordenadora do Cograd, Nídia Majerowicz 

(UFRRJ), trata: a) preocupação dos pró-reitores de graduação com a liberação de vagas para concurso; b) cadastro 

E-MEC; c) questões acadêmicas na proposta de matriz orçamentária d) vagas docentes, concursos das Ifes e a 

sustentabilidade da expansão com qualidade; e) mobilidade estudantil f) PET 2010. A reitora Malvina Tuttman (Unirio) 

reforça a necessidade de haver encaminhamento acerca dos HUs para deliberação no próximo Pleno. O professor 

João Carlos Barbirato (Forplad) informa a necessidade de inserção das vagas no sistema SIMEC para liberação das 

mesmas em dezembro próximo. A reitora Miriam Oliveira (UFCSPA) comenta sobre a discussão da nomenclatura de 

cursos e que haja um representante dos colégios juntos com os reitores na interlocução com a Sesu, e não o inverso. 



O reitor Alvaro Prato (UFSC) reflete sobre os referenciais curriculares. O reitor Hélvécio dos Reis (UFSJ) afirma da 

impossibilidade de separar as nomenclaturas e que o MEC vai contra essa corrente inovadora e a Andifes deve ser 

contra  a  publicação  da  portaria  de nomenclaturas.  O reitor  Edward  pede encaminhamento  para  solicitar  a  não 

publicação da portaria sobre as nomenclaturas dos cursos a fim de aprofundar a discussão. O secretário executivo do 

Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia,  Luiz  Elias,  apresenta  as  premissas  básicas  do Plano  de  Ação  de Ciência, 

Tecnologia e Inovação. O reitor José Ivonildo (UFRN) discorre sobre a consolidação do formato do CT-Infra, ponto 

emblemático de esforços e avanços na interlocução com o MCT, a burocracia como entrave e conclama para a 

retomada do PAPG-Ifes para atingir as metas do Reuni na pós-graduação. O coordenador do Copropi, Hélio Leães 

Hey  (UFSM)  ressalta  os  valores  de  recursos,  os  avanços  na  área  de  recursos  humanos  e  o  Pró-Infra  como 

ferramenta  de  alavanque  na  superação  de  obstáculos  na  pesquisa  científica  nas  Ifes;  coloca  como  desafio  a 

implantação da Rede Ifes de pós-graduação e pesquisa; ressalta a falta de recursos humanos qualificados para os 

parques tecnológicos e a criação de um fundo setorial para a área das Humanidades. O reitor João Cousin (Furg) 

questiona sobre o regionalismo com a tríade desenvolvimento x formação de recursos humanos x meio ambiente. O 

pró-reitor Antonio Nóbrega (UFF) reforça a questão de recursos e o hiato sobre a gestão desses recursos. O reitor 

Carlos Maneschy (UFPA) discorre sobre: a continuidade nos investimentos ser decisiva para os avanços; o ponto 

fundamental para a região amazônica é a fixar recursos humanos; pede que haja reflexão na descentralização das 

atividades dos institutos nacionais de pesquisa. A reitora Dora Rosa (UFBA) reforça a necessidade da formação de 

quadros para a gestão de C&T e interlocução entre MEC e MCT para rever a legislação. Em virtude do número e 

natureza dos comentários apresentados, o secretário do MCT propõe ao grupo de dirigentes a confecção de uma 

pauta com os apontamentos para o Ministério encaminhar junto aos órgãos de controle. O secretário solicita ainda à 

Andifes um mapeamento sobre a evolução ou escopo dos programas para eventuais ajustes. O secretário reconhece 

o hiato na implantação do PAPG-Ifes e a retomada do mesmo pelo MCT. O coordenador do Fonaprace, professor 

Valberes  do Nascimento  (UFRPE)  apresenta  o  relatório  parcial  sobre  a  pesquisa  do perfil  socioeconômico  dos 

estudantes das Ifes. O presidente da Andifes acrescenta informações sobre a coleta de dados referentes ao relatório. 

O reitor João Luiz (Ufop) ressalta a importância do envolvimento de todos dirigentes e pró-reitores para a construção 

do perfil e os desdobramentos dos resultados para assistência e permanência estudantil nas Ifes. A reitora Dora 

Rosa (UFBA) sugere o envio aos dirigentes do projeto apresentado pelo coordenador do Fonaprace para acelerar o 

atendimento à pesquisa. O reitor Roberto Ramos (UFRR) aponta especificidades pontuais não atingidas dentro do 

relatório.  O vice-reitor  Ruy Opperman (UFRGS) secunda a importância na extensão do prazo para entrega das 

respostas  do  questionário.  Gustavo  Balduino  enfatiza  que  a  extensão  de  tal  prazo  possa  ser  prejudicada  pela 

mudança de gestão governamental no ano de 2011. O presidente da Andifes faz um resumo do ofício da Abenge 

sobre referenciais para os cursos de Engenharia. A secretária de educação superior Maria Paula Dallari discorre 

sobre: a) agenda da autonomia (1. MP 495 em tramitação no Congresso, para regularizar as fundações de apoio; 2. 

Prestação de contas e pagamento de pessoal mais explícitas no texto da Lei; 3. Incidência dos recursos públicos; 4. 

A regulamentação do DE e a criação da figura de retribuição por projetos, pertencentes do PL da carreira docente; 6) 

criação de 3.300 cargos para o Reuni e 5.500 cargos para complementação do banco de professores equivalentes; e 

tramitação de todas as matérias que são de consenso entre MEC e Andifes); b) orçamento (1. questão de custeio; 2. 

transformação das GNDs de investimento para custeio; 4. Previsão para elaborar matriz de distribuição de recursos 

orçamentários; 5. subvinculação do fundo para universidades federais; 6. introdução de dois componentes na matriz: 

insumo de qualidade e relação aluno x professor (RAP); 7. dimensionamento dos TAs); c) portaria do E-MEC e 

cursos (restrição da lista de denominações aos cursos a serem financiados pelo Fies; diretrizes curriculares e a 

desvinculação de licenciaturas e bacharelados); d) HUs (1. Estudo em curso para os 24.000 contratados por meio 

das  fundações  de  apoio;  2.  Estímulo  financeiro  para  a  preceptoria);  e)  Enem  (os  eventos  do  Enem  2010;  a 

inconveniência de realização de novas provas; igualdade de aplicação das provas. O presidente da Comissão de 



Orçamentos da Andifes, reitor Rômulo Polari, apresenta o modelo atual e o modelo proposto da matriz de OCC, 

formulado por meio da Comissão Paritária MEC / Andifes. O reitor ressalta:  a) o uso da RAP como medida de 

eficiência acadêmica; b) aplicação dos pesos de cursos e alunos equivalentes por área; c) definir o percentual de 

OCC da Ifes acerca da eficiência acadêmica;  d) uso da CPC como medida de validade acadêmica; e) definir  o 

percentual total de OCC da Ifes atribuído à qualidade acadêmica; f) parâmetro da EAD; g) diferenciação nas matrizes 

de aluno presencial e aluno EAD; h) dois vetores no modelo: ensino presencial e EAD, com percentuais diferentes. O 

reitor José Weber (Univasf) realça a necessidade de aprofundar o diálogo sobre a nova proposta de matriz OCC, 

enfatiza o grau de incerteza dentro das Ifes, além de demonstrar contrariedade acerca de pontos importantes da 

proposta. O coordenador do Forplad, pró-reitor João Carlos Barbirato (Ufal), coloca que a base do pleito ao Governo 

Federal  é  a  institucionalização  e  os  esforços  envidados  para  trabalhar  e  adequar  a  proposta  às  Ifes,  além do 

cronograma de testes para verificação da validade da mesma. A reitora Miriam Oliveira (UFCSPA) secunda os pontos 

críticos enfatizados pelo reitor Polari e aponta entraves na proposta. O reitor Thompson Mariz (UFCG) ressalta a 

necessidade de piso e teto para a capacidade instalada na Ifes e se coloca contra a proposta. O reitor João Luiz 

(Ufop) parabeniza a comissão de Modelos do Forplad pelos esforços e aponta a necessidade de evoluir  alguns 

conceitos na proposta, dar tempo à comissão para aperfeiçoar o modelo atual em vigência, defende uma submatriz 

para a EAD e a garantia de recursos para essa modalidade dentro da Lei Orçamentária Anual (LOA). O reitor Paulo 

Gabriel (UFRB) pede continuidade nas interlocuções com o MEC e se mostra cauteloso no tocante à proposta. A 

Coordenadora do Cograd, Nídia Majerowicz (UFRRJ), informa que o Colégio deliberou pela participação da extensão 

na matriz de OCC, porém discorda que haja percentuais para a extensão. O presidente da Andifes encaminha para a 

confecção de comunicado a fim de solicitar prazo maior no estudo da proposta da matriz de OCC. Gustavo Balduino 

alerta sobre a morosidade no encaminhamento concreto dos assuntos para fomentar a discussão no âmbito da 

Diretoria Executiva da Associação. O reitor Ricardo Motta, presidente da Comissão de Recursos Humanos, discorre 

sobre relatório de encaminhamentos sobre assuntos concernentes ao Plano de Carreiras (PCCTAE). O reitor Felipe 

Müller (UFSM) ressalta a necessidade de dispositivos legais para realizar concurso para reposição no quadro dos 

HUs e sugere a manutenção da nomenclatura dos cursos de engenharia sanitária e ambiental. A reitora Maria Lúcia 

Neder (UFMT) conclama para a Diretoria Executiva na interlocução com o Governo Federal. A reitora Olinda Assmar 

(Ufac) solicita a inclusão na pauta da questão de transição dos servidores. O reitor João Luiz (Ufop) relata a atitude 

tomada nesta Ifes para servir de norte para a Ufac. O vice-reitor Ruy Opperman (UFRGS) questiona sobre pontos 

acerca da extinção de agentes de segurança nas Ifes. O reitor Ricardo Motta (UFRRJ) responde sobre o assunto 

questionado. O reitor Targino de Araújo (UFSCar) relata desdobramentos da reunião de Ifes com ações afirmativas. 

O reitor Roberto Salles (UFF) agradece à reitora Malvina Tuttman pela participação organizacional no receptivo para 

a reunião e relata a importância de audiência com a Presidente eleita Dilma Rousseff. O presidente da Andifes relata 

sobre interlocução com Ifes que têm hospitais universitários. O secretário executivo da Andifes discorre acerca da 

irresolução do documento de pendências a serem apresentadas ao novo Governo Federal e a Medida Provisória das 

Fundações de Apoio. A reitora Malvina Tuttman (Unirio) enfatiza a necessidade de definição na próxima reunião do 

Conselho  Pleno  acerca  dos  HUs  e  pede  que  haja  mais  interlocução  nos  sentidos  técnico  e  político  dentro  da 

problemática do Enem. O reitor Roberto Ramos (UFRR) trata da adoção do Enem em sua Ifes respeitando os 

regionalismos e demonstra que a Andifes deva defender o Exame publicamente. 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


