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Ata da CVII reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em quatro de novembro de dois mil e onze e 
realizada no dia trinta de novembro do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: informes; PL nº 2.134/2011 – que 
dispõe sobre a criação de cargos efetivos,  cargos de direção e funções gratificadas no âmbito do Ministério da 
Educação, destinados às Instituições Federais de Ensino, e dá outras providências; finalização do orçamento das 
IFES em 2011; deliberação sobre a nova Matriz de OCC; avaliação do Censo da Educação Superior realizado pelo 
INEP e do Censo do IBGE em 2010;  proposta para Emenda de Interiorização para Conexão de Universidades 
Federais  à  RNP;  informações  sobre  a  elaboração  de  emenda  para  liberar  recursos  ao  Ministério  da  Ciência 
Tecnologia e Inovação (MCTI), visando investimentos em Parque Tecnológico e Incubadoras com Grande Volume; 
lançamento do “Relatório de Evolução da Pós-Graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior”. Estiveram 
presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Alfredo Júlio Fernandes Neto (UFU); Ana Dayse Rezende 
Dórea  (UFAL);  Ângela  Maria  Paiva  Cruz  (UFRN);  Anísio  Brasileiro  de  Freitas  Dourado  (UFPE);  Antônio  César 
Gonçalves Borges (UFPel); 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); 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 
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);  Miriam da Costa  Oliveira  (UFCSPA);  Natalino Salgado Filho (UFMA);  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 de Souza Salles (UFF); Roberto Ramos Santos (UFRR); Rômulo Soares Polari (UFPB); Sueo Numazawa 
(UFRA); Targino Araújo Filho (UFSCar); Valmar Corrêa de Andrade (UFRPE); Virmondes Rodrigues Júnior (UFTM) e 
Walter  Manna  Albertoni  (UNIFESP).  Após  os  cumprimentos,  o  presidente  inicia  a  reunião  com  informes:  a) 
interlocução com parlamentares sobre PL dos cargos; b) aprovação na Comissão de Educação e Cultura da Emenda 
Andifes para complementação de recursos sobre assistência e permanência estudantis; c) dificuldade de conseguir 
aprovação para emenda junto à Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT); d) a importância da participação das IFES 
nos seminários Andifes; e) formulação de documento para diretrizes de expansão nas universidades federais. Na 
sequência de informes, a presidente do Cograd,  Nídia Majerowicz (UFRRJ) relata desdobramentos do Encontro 
sobre Licenciaturas,  em Goiânia  e  informa a importância  da Andifes na participação do evento.  O reitor  Anísio 
Brasileiro (UFPE) relata sobre: a) participação como representante da Andifes em seminário ocorrido na Alemanha e 
o interesse desse país em participar do Programa Ciências Sem Fronteira e assinatura de acordo de cooperação 
entre Alemanha e universidades brasileiras; b) a transferência do ensino superior para o MCTI. O reitor Roberto 
Salles (UFF): a) faz relato sobre reunião dos Colégios de Aplicação das Ifes; b) relembra a ideia de compartilhamento 
de boas práticas das Ifes; c) ressalta a importância de ressurgir o Instituto Andifes, com uma espécie de bônus por 
participação. O reitor Targino Araújo (UFSCar) informa: a) participação em duas reuniões sobre creches com o MEC 
e a Anufei e posterior encaminhamento de documento sobre o assunto; b) problemática com universidades sul-
americanas sobre a internacionalização das universidades federais; c) prováveis problemas com as bolsas CNPq; d) 
necessidade de respostas das IFES sobre a questão da jornada de 30 horas. O Reitor Alfredo Fernandes (UFU) 
informa sobre: a) aprovação da EBSERH; b) as interlocuções entre o MEC e a Comissão de Recursos Humanos da 
Andifes para o PL de cargos para TAs.  A reitora Ângela Cruz (UFRN) informa: a) preocupações sobre forma e 
conteúdo da avaliação para credenciamento do Inep; b) correição na procuradoria-geral dentro da UFRN. A reitora 
Maria  Beatriz  Luce  (Unipampa)  relata,  como  relatora  do  Conselho  Nacional  de  Educação,  a  qualidade  das 
Instituições dentro do Censo Nacional de Avaliação da Educação Superior. O reitor Thompson Mariz (UFCG): a) se 
preocupa sobre o banco de equivalentes para colégios escolas regulares;  b) o uso de docentes substitutos nas 
creches da Ifes; c) a facilidade das Ifes em auxiliarem o INEP na realização do Enem. O reitor Pedro Angelo (UFVJM) 
informa sobre a) deficiência da força de trabalho em sua Instituição e o possível colapso da mesma em caso da 
adoção da jornada de 30horas; b) legalidade da questão de ministrar disciplinas em outros idiomas. O presidente da 
Andifes apresenta ao Pleno os reitores eleitos Gioconda Martinez, Universidade Federal de Roraima (UFRR); Eurico 
Lobo, Universidade Federal de Alagoas (Ufal); Ulrika Arns, Universidade Federal do Pampa (Unipampa). A reitora 
Ana Dayse Dorea (Ufal) faz despedida emocionada de seu cargo. Em pauta o PL 2.134/2011, sobre criação de 
cargos. O presidente da Associação relata: a) aprovação do mesmo pela Câmara; b) a pauta no Senado só ocorrerá 
em 2012; c) provável colapso no sistema de educação superior; d) continuação de tentativas de sanar o problema 
pelo coletivo da Andifes. O secretário executivo da Andifes coloca como alternativas: a movimentação pública para 
evitar  estagnação de todo o processo e medida provisória  de caráter paliativo.  A reitora Dora Rosa (UFBA) se 
associa às conclamações e ressalta a necessidade de recuperar a discussão sobre a autonomia universitária. O 
Reitor Ricardo Miranda (UFRRJ) afirma que a solução é uma reunião urgente com o ministro da Educação para 
concatenar um plano B. O reitor Targino de Araújo (UFSCar) encaminha para a confecção de ofício isentando os 
dirigentes da responsabilidade sobre os problemas vindouros acerca da contratação de docentes. O reitor Carlos 
Maneschy (UFPA) afirma que o PL só será efetivo em 2013. Após os comentários, o presidente da Andifes faz os 



seguintes  encaminhamentos:  a)  documento  endereçado  ao  Governo  com  as  providências  para  contratação  de 
temporários e reforçar a confecção de medida provisória para ajustar todos os problemas emergenciais. No ponto de 
pauta seguinte, o pró-reitor de administração, José Nagib (UFMG) relata sobre a finalização orçamentária de 2011: a) 
sem demandas de mais recursos; b) data de fechamento para empenhos. O presidente da Comissão de Orçamento, 
reitor  Rômulo  Polari  (UFPB)  leva  para  deliberação  de  proposta  de  modelo  de  matriz  de  OCC para  educação 
presencial: a) agregação de mais variáveis; b) concordância com o Decreto 7.233, que dispões sobre novo modelo 
de OCC para as Ifes, com exceção do item sete, reservado à extensão; c) pensar em alternativas para melhorar o 
vetor eficiência x qualidade; d) extensão, pesquisa e a produção científica não estão explicitados no modelo. O pró-
reitor Nagib (UFMG) presta mais esclarecimentos: a) os indicadores excetuados na confecção do modelo; b) falha na 
redação do Decreto em relação à estimulação de patentes pela universidade; c) reunião do Forplad com o Forproex 
para proposta de dois indicadores a constarem no modelo de matriz. No período vespertino da reunião, a presidente 
do Inep, Malvina Tuttman, e o assessor Nelson Amaral (UFG) compõem a mesa sobre a avaliação do Censo da 
Educação Superior  e do Censo do IBGE/2010.  A presidente  do Inep relata:  a)  universalidade do Censo;  b)  os 
avanços na expansão da educação superior federal; c) resultados positivos na política de inclusão e a necessidade 
de maior fortalecimento da mesma; d) crescimento contínuo e concentrado das instituições privadas. O assessor 
Nelson Amaral apresenta estudo com base em censos e dados do Ministério da Fazenda: a) dimensão da educação 
brasileira; b) taxa de crescimento dos setores público e privado; c) relação candidatos x vagas ociosas; d) relação 
aluno x professor; e) percentual do PIB na educação; f) bônus populacional. A pró-reitora Nídia Majerowicz (UFRRJ) 
saúda a mesa e comenta sobre as iniciativas dos estudos para dimensionar a construção da autonomia no país rumo 
ao desenvolvimento. Na pauta seguinte, Nelson Simões, diretor-geral da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) e Caio 
Bonilha,  presidente  da  Telebrás  discorre  sobre  proposta  para  Emenda  de  Interiorização  para  Conexão  de 
Universidades Federais à RNP. Simões comenta sobre: a) articulação da “ciberinfraestrutura”; b) a banda larga para 
as universidades federais; c) parceria com a Telebrás para a criação e conexão da nova infraestrutura. O presidente 
da Telebrás reafirma a importância do acordo com RNP: a) tecnologia 100% brasileira; b) falta de engenheiros no 
Brasil;  c)  ampliar a criação de conteúdos nacionais. O deputado Paulo Piau discorre sobre informações sobre a 
elaboração  de  emenda  para  liberar  recursos  ao  Ministério  da  Ciência  Tecnologia  e  Inovação  (MCTI),  visando 
investimentos em Parque Tecnológico e Incubadoras com Grande Volume, com a sugestão de se criar um Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) da Ciência e Tecnologia. O presidente da Andifes pede ao parlamentar atenção 
ao PL de cargos e à Emenda Andifes. Em seguida a comentários de alguns reitores, o presidente da Andifes informa 
a criação de uma minuta de ofício sobre a necessidade de aprovação do PL de cargos ou de uma medida provisória 
para sanar o problema e passa o documento às mãos do parlamentar Paulo Piau. O reitor João Luiz Martins (UFOP) 
aproveita o ensejo para fazer o lançamento do “Relatório de Evolução da Pós-Graduação nas Instituições Federais 
de Ensino Superior”,  após o qual,  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


