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Ata da CIV reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 4 de agosto de 2011 e realizada no dia 
dezessete dos mesmos mês e ano, em Brasília, com a pauta: informes; orçamento das IFES em 2012; autonomia 
universitária; política de expansão das universidades federais; greve nas universidades federais; Marco Regulatório 
da Ciência e Tecnologia, Programa Ciência sem Fronteiras e Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial; 
assuntos gerais. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais:  Alan Kardec Martins Barbiero 
(UFT); Alfredo Júlio Fernandes Neto (UFU); Alvaro Toubes Prata (UFSC); Amaro Henrique Pessoa Lins (UFPE); Ana 
Dayse Rezende Dórea (UFAL); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Antônio Nazareno Guimarães Mendes (UFLA); 
Carlos Alexandre Netto (UFRGS); Carlos Antonio Levi da Conceição (UFRJ); Carlos Edilson de Almeida Maneschy 
(UFPA); Carlos Eduardo Cantarelli (UTFPR); Carlos Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ); 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);  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 Januário de Oliveira Amaral (UNIR); Josivan Barbosa Menezes Feitoza (UFERSA); Josué Modesto dos Passos 
Subrinho (UFS); Luiz de Sousa Santos Júnior (UFPI); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Márcia Perales Mendes 
Silva (UFAM); Maria Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Paulo Gabriel Soledade 
Nacif  (UFRB);  Paulo  Márcio  de  Faria  e  Silva  (UNIFAL);  Pedro  Angelo  Almeida  Abreu  (UFVJM);  Reinaldo 
Centoducatte (UFES); Renato de Aquino Faria Nunes (UNIFEI); Ricardo Motta Miranda (UFRRJ); Roberto Ramos 
Santos (UFRR); Rômulo Soares Polari (UFPB); Sueo Numazawa (UFRA); Targino Araújo Filho (UFSCar) e Walter 
Manna Albertoni (UNIFESP). Após os cumprimentos, o presidente inicia a reunião com a justificativa da reunião se 
realizar, no período da manhã, na Universidade de Brasília como símbolo de rechaço à matéria jornalística e passa a 
palavra ao reitor José Geraldo de Sousa (UnB). Este discorre sobre a liberdade de expressão, os exageros oriundos 
desta e a importância da autonomia universitária e de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Novamente 
com a palavra, o reitor João Luiz Martins (UFOP) discorre sobre a importância dos seminários realizados pela Andifes 
nas diversas áreas de atuação acadêmica; comenta sobre PL sancionado pela Presidenta Dilma acerca de criação 
de cargos na esfera do ensino superior, faz um histórico sobre o próximo ponto de pauta, o orçamento das IFES para 
2012, e passa a palavra para os membros da Comissão de Orçamento. O reitor Rômulo Polari (UFPB) enfatiza o fato 
de não haver fornecimento de dados da Educação Superior para análise, e pauta os seguintes assuntos: a) execução 
de orçamento das IFES em 2011; b) orçamentos das IFES para 2012; restos a receber do programa Reuni; e novo 
modelo OCC/IFES. O presidente da Comissão comenta sobre o orçamento de 2011: a) a questão de regra de que 
cada IFES deve ter 10% dos seus recursos de OCC contingenciados e pede análise do critério de que a IFES que 
empenhar até 60% de seu OCC até agosto tenha seus 10% imediatamente liberados; b) levantamento para saber as 
IFES que querem aumentar o teto dos valores de diárias e passagens; c) acórdão nº 1.793/2011, do TCU, o qual 
delibera sobre utilização de carona em pregões;  d)  emendas individuais  e de bancadas em favor  das IFES.  O 
presidente da Andifes encaminha para o pleno deliberar a confecção de um ofício solicitando a liberação imediata 
dos recursos. O secretário executivo da Andifes enfatiza a importância do envio de dados orçamentários das Ifes 
remanescentes para acompanhamento. O reitor Amaro Lins (UFPE) sugere a confecção de um documento sobre o 
que foi negociado e o recebido de fato para fins de controle. No ponto de pauta seguinte, autonomia universitária, o 
reitor José Geraldo de Sousa Junior (UnB), presidente da respectiva Comissão, informa que esta tem trabalhado no 
sentido de recuperar sua agenda de discussões e interlocuções, e a composição de nova relação de demandas, com 
questões mais pragmáticas: criação de procuradorias próprias das universidades desvinculadas da AGU; a Lei sobre 
a  escolha  de  dirigentes;  o  tema  orçamento  e  reprogramações;  confecção  de  manifesto  sobre  o  ferimento  da 
autonomia por parte da AGU; e a indicação sobre temas para serem debatidos. O reitor Ricardo Miranda (UFRRJ) 
reafirma deixar o cargo de presidente da Comissão de Política de Recursos Humanos da Andifes. O presidente da 
Andifes discorre sobre a expansão das Ifes e afirma que a Andifes deve se preparar para o surgimento de futuros 
programas nessa área. O secretário executivo da Associação enfatiza a importância de todos demonstrarem frente à 
sociedade que a expansão proposta pela Presidência da República é um ponto positivo, pois há a ampliação de 
vagas. A reitora Ângela da Cruz (UFRN) propõe que o próximo seminário Andifes trate das propostas de expansão 
com pensamento no Brasil e tentar dirimir as assimetrias regionais. O presidente da Andifes encaminha a confecção 
de um documento ao Ministro da Educação a fim de: a) assegurar as demandas dos sistemas já pactuados, b) 
formalizar a necessidade de ampliação de recursos, e c) garantir a realização de todas as obras do REUNI. No 
período vespertino, o presidente João Luiz (UFOP) pontua sobre as greves de TAs e a provável greve dos docentes: 
negociações com os órgãos das classes, continuação dos debates. O secretário executivo da Andifes complementa 
as informações sobre a disposição do MPOG em conversar com o movimento nacional de greve acerca da proposta 



de alocar um montante de recursos para trabalhar no piso da categoria sob a condição de terminar a greve. A reitora 
Dora Rosa (UFBA) informa que o PROIFES teve uma reunião com o Secretário de Recursos Humanos do MPOG e 
obteve uma proposta de 4% com exclusão dos aposentados e dos servidores de IFETs, prontamente rejeitada pelo 
comando de greve. O reitor Felipe Müller expõe preocupação acerca dos termos de judicialização da greve perante a 
AGU. O presidente da Andifes encaminha que a melhor solução para a questão de greve está na interlocução com o 
MEC como uma ponte para tratar com o MPOG. Depois relata que o Ministro Aloizio Mercadante pede a participação 
da Andifes em seminários sobre ciência, tecnologia e inovação, e que a Andifes apresente elementos integradores 
dos critérios do Programa Ciência sem Fronteiras. E ato sequente passa ao debate sobre nota pública. O secretário 
executivo da Andifes passa à leitura do documento escrito sobre a autonomia e procedimento improcedente do AGU, 
aprovado  pelo  Conselho  Pleno  da  Andifes.  O  reitor  Prata  (UFSC)  passa  ao  próximo  ponto  de  pauta:  Marco 
Regulatório da Ciência e Tecnologia, Programa Ciência sem Fronteiras e Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial: a) documento que agrega contribuições ligadas ao tema; b) legislação associada às fundações de apoio; c) 
oficialização  à  procuradoria  da  Petrobras  a  demanda  de  que  o  Programa  de  RH  possa  contemplar  custos 
operacionais; d) a necessidade de alavancar a colocação das universidades brasileiras nos rankings internacionais; 
e)  a  solicitação  da  Presidenta  Dilma em ampliar  o  escopo  do programa Ciência  sem Fronteiras;  f)  documento 
balizador para o que seria ideal no campo da cooperação internacional. O reitor Targino de Araujo (UFSCar) comenta 
sobre a importância do momento, porém ressalta que o banco de equivalentes impede o afastamento de docentes e 
a  substituição  dos  mesmos.  O  vice-reitor  da  UFRJ,  Antonio  Ledo,  coloca  a  dificuldade  na  própria  integração 
ministerial; relembra a necessidade de se modificar a forma como as universidades são avaliadas e haver um ranking 
nacional e/ou internacional. O reitor Pedro Angelo (UFVJM) enfatiza a necessidade de se preparar cursos de línguas 
estrangeiras  para  formar  alunos  aptos  a  participarem  dos  programas.  O  presidente  João  Luiz  (UFOP)  faz  os 
seguintes informes: a) após conversa com o Secretário Luiz Cláudio, os membros do Forplad deverão procurar o 
órgão responsável a fim de acessar os dados para a confecção da matriz de OCC; b) as Ifes que não conseguiram 
finalizar o processo do Enade terão até o dia 31 de agosto pra fazê-lo; c) após conversações, o reitor Alfredo Júlio 
Fernandes Neto (UFU) é designado como presidente da Comissão de Política Recursos Humanos da Andifes; d) 
convida a todos sobre o Seminário Andifes sobre Pós-graduação no dia 14 de setembro de 2011. Após os informes, 
o reitor João Luiz 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.
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