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Ata da XCIX Reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em dezessete de março de dois mil e onze 
e realizada no dia vinte e quatro de março do mesmo ano, em Brasília. Estiveram presentes os dirigentes ou seus 
representantes legais: Alan Kardeck Martins Barbiero (UFT); Aloísio Teixeira (UFRJ); Ana Dayse Rezende Dórea 
(UFAL); Antônio César Gonçalves Borges (UFPel); Antônio Nazareno Guimarães Mendes (UFLA); Carlos Alexandre 
Netto (UFRGS); Carlos Edilson de Almeida Maneschy (UFPA); Carlos Eduardo Cantarelli (UTFPR); Clélio Campolina 
Diniz  (UFMG); Damião Duque de Farias (UFGD); 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); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UFS); Luiz de Sousa Santos Júnior (UFPI); 
Malvina Tânia Tuttman (UNIRIO); Márcia Perales Mendes Silva (UFAM); Maria Beatriz Luce (UNIPAMPA); Maria 
Lúcia  Cavalli  Neder  (UFMT);  Miguel  Badenes  Prades  Filho  (CEFET-RJ);  Miriam  da  Costa  Oliveira  (UFCSPA); 
Natalino Salgado Filho (UFMA); Olinda Batista Assmar (UFAC); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); 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); Rômulo Soares 
Polari  (UFPB);  Rubens  Sérgio  Rasseli  (UFES);  Sueo  Numazawa  (UFRA);  Targino  de  Araújo  Filho  (UFSCar); 
Thompson Fernandes Mariz (UFCG); Valmar Corrêa de Andrade (UFRPE); Virmondes Rodrigues Junior (UFTM); 
Walter Manna Albertoni (UNIFESP) e Zaki Akel Sobrinho (UFPR).  O presidente cumprimentou os presentes e deu 
início à reunião com informe sobre reunião da Diretoria executiva com membros da Comissão de Educação e Cultura 
da Câmara dos Deputados. O reitor João Luiz Martins, presidente da comissão de EAD: a) financiamento e capital 
para pólos; b) avaliação; c) verticalização; d) portaria da Capes com bolsas para docentes participantes de programa 
a  distância  e  no  exercício  da  profissão;  e)  retomada  na  identificação  do  trabalho  realizado  em  pólos  para 
reapresentação de ofertas; f) reuniões periódicas e/ou extraordinárias da comissão. A pró-reitora Cleuza Dias (Furg) 
demonstra preocupação com o limite das diárias comprometedor das deslocações dos docentes de EAD. O reitor 
Helvécio Reis (UFSJ) questiona sobre a participação dos vice-dirigentes nas comissões da Andifes. O presidente da 
Andifes esclarece a forma de estruturação das comissões temáticas da Andifes. O reitor Campolina (UFMG) discorre 
sobre proposta acadêmica para a Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP). A reitora Miriam de 
Oliveira (UFCSPA) faz informe relativo às comemorações ao cinquentenário da Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre e reafirma solicitação de a Ifes acolher uma reunião do Conselho Pleno da Andifes. O próximo 
ponto de pauta é palestra do Ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, o qual versa sobre: a) perspectiva 
histórica do desenvolvimento brasileiro; b) proposta de macrometas para a PDP 2011-2014; c) lançamento do PAC 
para ciência, tecnologia e inovação; d) discussão conjunta com Capes, CNPq, MEC e MCT um programa especial de 
fomento às engenharias; e) financiamento dos próximos anos: dissociação do orçamento da união; mudança nas 
interlocuções entre universidades x ciência e tecnologia x Congresso Nacional;  f) grandes desafios para o setor: 
reformular o marco regulatório; desenvolvimento em P&D; fomentar o registro de patentes; transformação da Finep 
em banco público; criação de novos fundos setoriais. A reitora Maria Lúcia Neder (UFMT) apresenta a reestruturação 
da  comissão  de  Desenvolvimento  Acadêmico  da  Andifes:  PDI:  no  contexto  do  PNE  (processo  de  expansão); 
reestruturação acadêmica e administrativa: perspectiva de implantação de novos paradigmas na Educação Superior; 
formação de professores: o papel das Ifes em termos das políticas da busca de qualidade no ensino fundamental e 
médio; avaliação: processos internos e externos; processos seletivos unificados: Enem/SISU; concursos públicos 
unificados: professores e técnicos; reposição do quadro de TAs; mobilidade estudantil; criação de redes para oferta 
de cursos de pós-graduação; acompanhamento do PNE; orçamento compatível  com a proposta de expansão. O 
secretário  executivo,  Gustavo  Balduino,  encaminha  sobre  os  trâmites  administrativos  no  tratamento  dado  à 
reestruturação  das  comissões  temáticas  da  Andifes.  O  presidente  da  Andifes  esclarece  sobre  as  adesões  de 
dirigentes nas comissões temáticas e apresenta dois novos dirigentes, das universidades federais de Viçosa e da 
Fronteira  do  Sul.  A  reitora  Ana  Dayse  Dorea  (Ufal)  apresenta  dados  sobre  a  recém-criada  Comissão  de 
Empreendedorismo da Andifes. No período da tarde, o presidente da comissão de Hospitais Universitários também 
discorre sobre os processos de reestruturação e planos para a comissão: fortalecimento dos HUs; apoio a outras 
unidades acadêmicas: Ifes sem hospitais e hospitais veterinários; monitoramento da implantação da orçamentação 
global dos HUs nos Ministérios da Educação e Saúde; e criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. 
– EBSERH. O presidente da Andifes acresce à apresentação com relato sobre reunião com o relator da Medida 
Provisória.  O reitor Helvécio Reis (UFSJ) questiona sobre a nomenclatura da comissão em pauta e os recursos 
orçamentários destinados às Ifes com cursos na área médica e sem HUs e pede que o modelo de distribuição de 
recursos esteja disponível para análise. O secretário executivo coloca sobre: 1) criação de um grupo de trabalho para 
tratar  dos  “sem  HUs”;  2)  criação  da  comissão  dos  hospitais  veterinários.  O  reitor  Edward  Brasil  (UFG)  relata 
resultados sobre reunião com o Ministro Haddad na semana anterior: a) envio do PL de criação de cargos do Reuni 
ao Congresso; b) decreto sobre restrições orçamentárias. O reitor Rômulo Polari (UFPB) discorre sobre a questão do 
orçamento 2011: a) contigenciamento; b) limite de dotação para empenho; c) diárias e passagens; e) orçamento 
Reuni; f) orçamento de obras e reformas contratadas e não concluídas; g) novo modelo de OCC. O presidente da 
Andifes faz relato sobre outra reunião, desta vez com membros da Comissão de Educação e Cultura. O reitor Ivonildo 
do Rêgo (UFRN), da comissão de ciência e tecnologia, apresenta dados sobre remodelação e plano de trabalho da 



comissão: a) marco regulatório; b) readequação do decreto da lei das fundações; c) retomada do PAPG-IFES; d) 
reavivar  os  diálogos  com Petrobras  e  CNPq;  e)  financiamento  na  área  de  C&T;  f)  índices  de  participação  no 
orçamento por meio de pesquisas; g) sugestão de mudar o nome da comissão para Ciência, Tecnologia e Inovação. 
O reitor Luiz Júnior (UFPI) encaminha para que se faça um estudo sobre as necessidades imediatas dos colégios de 
aplicação a fim de encaminhar soluções aos órgãos de direito. O Ministro da Educação, Fernando Haddad, discorre 
sobre: a) posição do MEC sobre o decreto de contingenciamento; b) fim da DRU; c) calendário político para o PL da 
carreira; d) capital político e demanda de um plano de expansão das Ifes; e) MP520/2010 e o envio dos cargos e 
funções gratificadas; f) confecção de ofício à Presidenta Dilma com demandas das Ifes; g) segurança na continuidade 
do apoio do novo Governo; h) apresentação de emendas à MP 520/2010 sobre HUs. O reitor  pro tempore Paulo 
Speller (Unilab) pede que as novas Ifes sejam inclusas nos planos de trabalho. O secretário de educação superior, 
Luiz Cláudio Costa, esclarece acerca de portaria sobre vagas de dimensionamento de TAs das universidades. Após 
essa pauta, o presidente da Andifes encerrou a reunião. 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


