
ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
SCS, Quadra 01, Bloco K, Ed. Denasa nº 30, 8º andar, CEP: 70398-900, Brasília

Telefone: (61) 3321-6341; fax: (61) 3321-4425 
E-mail: andifes@andifes.org.br http://www.andifes.org.br

Ata da CI reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em quatro de maio de dois mil e onze e 
realizada de dezessete a dezenove de maio do mesmo ano, com a pauta: abertura; relatório da MP 520/2010 – 
Deputado Danilo Forte (PMDB/CE), relator; informes; Fasubra; orçamento das Ifes em 2012; discussão sobre a Nova 
Matriz de Orçamento; 2ª etapa do Ciclo de Seminários PNE 2011 – 2021: Uma Educação do tamanho do Brasil; 
discussão  sobre  o  Decreto  7.423/2010  (Fundações de Apoio);  perspectivas  para  a  Andifes nos próximos anos; 
apresentação de Relatório do Perfil dos Estudantes dos Cursos de Graduação Presenciais das Instituições Federais 
de Ensino Superior, (FONAPRACE); subsecretário Arquimedes Diógenes Ciloni - Subsecretaria de Coordenação das 
Unidades  de  Pesquisa  (SCUP/MCT);  Andes;  dimensionamento  de  Técnicos  Administrativos  (TAs).  Estiveram 
presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Alan Kardek Martins Barbiero (UFT); Alvaro Toubes Prata 
(UFSC); Amaro Henrique Pessoa Lins (UFPE); Ana Dayse Rezende Dórea (UFAL); 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); 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);  José 
Januário de Oliveira Amaral (UNIR);  Josivan Barbosa Menezes (UFERSA); Josué Modesto dos Passos Subrinho 
(UFS); 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); 
Olinda Batista Assmar (UFAC); 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); Virmondes Rodrigues Junior (UFTM); Walter Manna Albertoni (UNIFESP) e 
Zaki Akel Sobrinho (UFPR). Após cumprimentar os presentes, o presidente deu início à reunião. Após a abertura do 
evento, o deputado Danilo Forte (PMDB/CE), relator da Medida provisória 520/2010, que cria a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH), esclareceu os principais aspectos da MP. No dia seguinte, o reitor Edward Brasil 
iniciou nova sessão com os informes: a) volta à normalidade na questão das reformas e construções nas Ifes; b) 
formação de comissões com órgãos dos Ministérios para tratar de assuntos das escolas técnicas e colégios de 
aplicação. O reitor Luiz Júnior (UFPI) faz um relato sobre os desdobramentos referentes às escolas técnicas: a) a 
falta de conhecimento e dados sobre as instituições; b) falta de reposição no quadro docente e TAs; c) proposta 
inicial de a Andifes fornecer indicadores de demandas; d) necessidade de expansão. O presidente da Andifes informa 
sobre os progressos referentes às ações da Andifes e ao MEC sobre os hospitais universitários. O diretor geral 
Miguel Badenes (Cefet-RJ) relata a similaridade dos problemas dos colégios técnicos e dos Cefets, com o diferencial 
das formas de avaliação e dos recursos orçamentários,  e apresenta o futuro diretor  geral,  recém eleito,  Carlos 
Henrique Alves. O reitor Amaro Lins (UFPE) relata sobre reunião entre representantes de colégios de aplicação: a) 
proposta  de  regulamentação  do  colégio  de  aplicação;  b)  contratação  de  professores  substitutos;  c)  modelo  de 
alocação de docentes e de recursos orçamentários; d) definir a função do colégio de aplicação. O reitor João Cousin 
(Furg) faz relato sobre participação no fórum da Iesalc / Unesco como representante da Andifes. O reitor Ricardo 
Miranda (UFRRJ)  retoma assunto  sobre a necessidade de a  Andifes se posicionar  sobre matéria  na Comissão 
Nacional de Supervisão, assim como novas indicações para componentes da comissão mencionada. A pauta segue 
com participação da Fasubra, entidade sindical, para tratar de: a) racionalização e aglutinação de cargos e salários 
de TAs; reenquadramento de aposentados; b) debate sobre o novo ambiente das IES, a importância dos gestores e 
os cargos factíveis dentro daquelas; c) reposicionamento de cargos; d) debates nos diversos órgãos e entidades a 
respeito das negociações; e) deflagração de greve. O reitor Rômulo Polari (UFPB) segue a pauta com informações 
sobre orçamento das IFES em 2012 e a discussão sobre a nova matriz de orçamento, além de solicitar contribuições 
para  melhorias  nos  aspectos  operacionais  do  modelo  de  OCC.  O  coordenador  do  Fonaprace,  Valberes  do 
Nascimento  (UFRPE)  coloca  que  o  aluno  egresso  seja  incorporado  à  matriz.  Após  todas  as  manifestações,  o 
presidente da Andifes encaminha: a) na questão do orçamento, sintetizar argumentação para discutir com o MEC; b) 
com relação ao novo modelo de alocação: estabelecer calendário de trabalhos junto com o MEC, observando-se as 
colocações  deliberadas,  ambos  aprovados  pelo  conjunto  de  dirigentes.  O  reitor  Ivonildo  do  Rêgo  (UFRN)  e  o 
presidente  do  Conselho  Nacional  das  Fundações de  Apoio  às  Instituições  de Ensino  Superior  (Confies),  Paulo 
Ignácio Fonseca assomam à mesa para discutir o Decreto 7.423/2010, o qual dispõe sobre Fundações de Apoio. O 
presidente da Andifes delibera para a forma como a Andifes tratará a questão de deflagração de greve informada 
pela Fasubra. O próximo ponto de pauta é a 2ª etapa do Ciclo de Seminários sobre o Plano Nacional de Educação 
(PNE) 2011 – 2021: Uma Educação do tamanho do Brasil,  com palestras do professor Luiz Fernandes Dourado 
(UFG) e do Secretário da Educação do Estado de Santa Catarina, Marco Antonio Tebaldi. No próximo ponto de pauta 
são discutidas as perspectivas para a Andifes nos próximos anos. O reitor José Ivonildo se despede do conjunto de 
dirigentes em virtude do término iminente de seu mandato e reflete acerca: do papel das Ifes e da Associação da 
educação básica; melhor preparo da Andifes para diálogos sobre a autonomia universitária; mudança no estatuto da 
Andifes para ‘judicializar’ as demandas da Ifes; melhoria nas interlocuções junto ao Congresso Nacional, secundado 
pelos reitores: Roberto Salles (UFF); João Luiz Martins (Ufop); Roberto Ramos (UFRR); Amaro Lins (UFPE); João 



Cousin (Furg). O reitor João Luiz Martins (Ufop) registra-se como candidato à presidência da Andifes. O reitor João 
Cousin encaminha para revisão do estatuto da Andifes, adequação das tarefas dos fóruns e colégios, reestruturação 
da Diretoria Executiva e Diretório Nacional da Andifes. O reitor Felipe Müller (UFSM) informa sobre tratativas com o 
MEC acerca do sistema SIG-IFES, sistema colaborativo, com software livre. O reitor Ricardo Miranda (UFRRJ) pede 
pauta  para  sintetizar  o  relatório  da  Comissão  Nacional  de  Supervisão  do  PCCTAE,  composto  pelas  análises 
individualizadas  das bancadas componentes da Mesa acerca das propostas de racionalização dos cargos,  com 
respectivas justificativas e pede encaminhamento. Após deliberação, o conselho pleno declara ser a favor de resgatar 
as funções dos cargos extintos e novos cargos a serem criados com as seguintes condições: 1) levantamento feito 
nas instituições  para  identificar  quais  devem ser  resgatados;  2)  garantir  provimento para novos  cargos  com as 
funções  pertinentes;  3)  garantia  de  compatibilização  com  cargos  novos  com  necessidade  de  justificar  as 
terceirizações com complementação ou diferentes enfoques de atividades, em forma de transição e com respectiva 
complementação  orçamentária;  4)  os  cargos  originais  permanecem  extintos.  No  terceiro  dia  de  reunião,  o 
coordenador do Fonaprace, Valberes do Nascimento, apresenta o relatório do perfil dos estudantes dos cursos de 
graduação presenciais das Ifes; anuncia a página do Fórum na Internet como ferramenta de armazenamento de 
modelos,  ideias e  sucessos;  discussão  da planilha da  matriz  de  PNAES;  sistema SIPE-Brasil.  A  reitora  Miriam 
Oliveira (UFCSPA) ressalta a importância de se fazer um resgate de anos anteriores ao período analisado para 
comprovar de fato a progressão existente. O reitor João Luiz Martins (Ufop) enfatiza a utilização do perfil para melhor 
distribuir e racionalização os recursos, além de ser uma ferramenta de pleito para mais dotação orçamentária junto 
ao Governo. O secretário executivo da Andifes discorre sobre a forma a ser divulgado e a miríade de aplicações tanto 
do  relatório  impresso  como  do  sistema  virtual.  O  professor  Arquimedes  Diógenes  Ciloni,  da  Subsecretaria  de 
Coordenação das Unidades de Pesquisa (SCUP / MCT), apresenta a missão, organização e planos de trabalho das 
Unidades de Pesquisa daquele órgão e as possibilidades de interlocução entre a SCUP e as Ifes. Em seguida, A 
presidente do Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior (Andes), Marina Barbosa Pinto, e 
o vice-presidente, Luiz Henrique Schuch, enaltecem a abertura da Andifes para o diálogo e apresentam proposta de 
valorização da carreira docente. O reitor Alan Barbiero questiona a posição do Andes acerca de adicional por função 
de gestão acadêmica e o regime de dedicação exclusiva. O reitor Roberto Ramos (UFRR) questiona em relação à 
questão da meritocracia no processo de carreira universitária. O reitor Ricardo Miranda (UFRRJ) questiona a opinião 
das entidades sindicais e como o Andes vê a participação da Andifes no processo de discussão sobre o quadro de 
servidores das Ifes.  A reitora Maria Lúcia Neder (UFMT) questiona sobre as exigências do TCU para as Ifes e 
apresenta proposta de mestrado profissional em Administração em rede nacional, na modalidade à distância. Em 
seguida, o presidente da Andifes encerra 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


