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Ata da C reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em onze de abril de dois mil e onze e realizada 
no dia vinte e seis de abril  do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: informes; participação do Secretário Luiz 
Cláudio Costa (Sesu/MEC) para apresentar os encaminhamentos das demandas constantes no Ofício Andifes nº 
050/2011; apresentação da Comissão de Orçamento: Nova Matriz de OCC; apresentação do plano anual de trabalho 
das Comissões Temáticas da Andifes; assuntos gerais; perspectiva para a Andifes nos próximos anos. Estiveram 
presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Alan Kardeck Martins Barbiero (UFT); Alfredo Júlio Fernandes 
Neto (UFU); Aloísio Teixeira (UFRJ); Ana Dayse Rezende Dórea (UFAL); Antônio César Gonçalves Borges (UFPel); 
Antônio  Nazareno  Guimarães  Mendes  (UFLA);  Carlos  Alexandre  Netto  (UFRGS);  Carlos  Eduardo  Cantarelli 
(UTFPR); Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); Clélio Campolina Diniz  (UFMG); Damião Duque de Farias (UFGD); 
Dora Leal Rosa (UFBA); Edward Madureira Brasil (UFG); Felipe Martins Müller (UFSM); Flávio Antônio dos Santos 
(CEFET-MG);  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); Josué Modesto 
dos Passos Subrinho (UFS); 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); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL); 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);  Valmar  Corrêa  de  Andrade  (UFRPE); 
Virmondes Rodrigues Junior (UFTM); Walter Manna Albertoni (UNIFESP) e Zaki Akel Sobrinho (UFPR). Após os 
cumprimentos, o presidente iniciou a reunião com os informes: composição de uma comissão especial de debate do 
PNE; calendário de reuniões do Conselho Pleno; recomposição dos valores das diárias e passagens; interlocução 
para solicitar reunião de trabalho com Presidenta Dilma Rousseff; dificuldade de acesso ao sistema de contratação 
de professores substitutos e o envio ao Congresso do PL referente ao tema; visitação ao Hospital das Clínicas de 
Porto  Alegre  para  discussão  sobre  a  MP  520/2010,  que  trata  da  criação  da  EBSERH;  progresso  quanto  ao 
lançamento do relatório  Andifes sobre perfil  dos estudantes.  No segmento à pauta,  o  reitor  João Cousin  (Furg) 
parabeniza o recém-empossado reitor da Unirio, Luiz Pedro Jutuca, e informa da inauguração do parque tecnológico 
programa RS Tecnópole no Rio Grande. O reitor Paulo Márcio (Unifal) partilha da preocupação com a resolução 
urgente sobre o quantitativo de TAs. O reitor Carlos Alexandre (UFRGS) discorre sobre a questão das bolsas pagas 
pelas fundações de apoio, e é respondido pelo presidente da Associação sobre interlocuções com ministérios e 
órgãos de competência. O reitor Ricardo Miranda (UFRRJ) menciona convite para ser presidente da entidade Crub. 
O diretor geral  Flávio Santos (Cefet-MG) informa sobre profunda crise na Ifes, oriunda da falta de reposição no 
quadro de docentes. O reitor Roberto Salles (UFF) propõe que o conjunto de reitores leve às reuniões do Conselho 
Pleno práticas exitosas em cada Ifes para partilhar com as demais e se coloca formalmente como candidato às 
eleições da Diretoria Executiva da Andifes. O reitor Ricardo Miranda (UFRRJ) faz um relato sobre: a) relatório da 
Comissão Nacional  de Supervisão  e as votações sobre a regulamentação de cargos e carreiras;  b) reunião da 
Comissão de Políticas de Recursos Humanos da Andifes e o relatório derivado desta; e cobra posição da Andifes 
com referência à questão da criação dos novos cargos, com novos nomes que mantêm as atividades dos cargos 
extintos ou em extinção. A reitora Dora Rosa (UFBA) sugere que a discussão dos cargos seja inclusa na pauta. O 
reitor Aloisio Teixeira (UFRJ) sugere que voltem todos os cargos sejam extintos ou extinção pelas razões: a) a falta 
de  comprometimento  dos  terceirizados;  b)  a  falta  de  preparo  /  treinamento  daqueles  contratados.  A  professora 
Carmen Maia (UFMG) detalha a legislação em trâmite sobre cargos. O reitor Aloisio Teixeira (UFRJ) pede que o 
conselho pleno vote os temas em pauta, desacordado pelo reitor João Cousin (Furg). Após deliberação, o Conselho 
Pleno vota que, na próxima reunião da Comissão Nacional de Supervisão, os representantes da Andifes se absterão 
de opinar e votar sobre a matéria em apreciação, além de pedir mais tempo para debater sobre o tema. O presidente 
da Andifes esclarece que a Andifes deve colocar em pauta moção pública sobre a crise nos Cefets. A reitora Miriam 
Oliveira (UFCSPA) discorre sobre grave impasse jurídico. O Conselho Pleno aprova moção de repúdio em apoio à 
reitora Miriam Oliveira, assim como assessoria jurídica total da Associação. O Conselho Pleno aprova por aclamação 
a divulgação de manifesto em apoio à transformação dos Cefets em Universidades Tecnológicas. O presidente da 
Capes, Jorge Guimarães, discorre sobre: a) levantamento quantitativo para abertura de programa de pós-doutorado 
ainda em 2011; b) desburocatização da bolsa sanduíche para facilitar a formação acadêmica no exterior. O diretor de 
bolsas e programas da Capes informa sobre etapa de projeto de concessão de bolsa nos estados brasileiros.   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.
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