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Ata da CXII reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em vinte e três de abril de dois mil e doze e 
realizada no dia trinta e um de maio do mesmo ano, em Brasília (DF), com a pauta: abertura e informes; discussão 
sobre o Orçamento das universidades federais de 2012 e de 2013 - Comissão de orçamento da Andifes e Forplad; 
greve  nas  Universidades  Federais;  escolha  dos  representantes  da  Andifes  na  Empresa  Brasileira  de  Serviços 
Hospitalares (EBSERH);  discussão do Projeto Veredas Novas,  da Rede Nacional  de Ensino e Pesquisa (RNP), 
Diretor geral Nelson Simões da Silva; Secretário Amaro Henrique Pessoa Lins – Secretaria de Educação Superior 
(SESu); discussão sobre as eleições para Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e homologação do Diretório Nacional 
da Andifes; assuntos gerais. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Alan Kardec Martins 
Barbiero (UFT); Alfredo Júlio Fernandes Neto (UFU); Alvaro Toubes Prata (UFSC); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); 
Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); 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); Eurico de Barros Lobo Filho (UFAL); 
Felipe Martins Müller (UFSM); Gioconda Santos e Souza Martinez (UFRR); Hélio Waldman (UFABC); Helvécio Luiz 
Reis (UFSJ);  Henrique Duque de Miranda Chaves Filho (UFJF);  João Carlos Brahm Cousin  (FURG);  João Luiz 
Martins (UFOP);  José Geraldo de Sousa Júnior  (UnB);  José Roberto  Soares Scolforo  (UFLA);  Josivan  Barbosa 
Menezes Feitoza (UFERSA); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UFS); Julianeli Tolentino de Lima (Univasf); Luiz 
Pedro San Gil  Jutuca (UNIRIO);  Márcia Perales Mendes Silva  (UFAM);  Márcio Silva Basílio  (CEFET-MG);  Maria 
Cristina Victorino de França (UNIR); Maria Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA); Natalino 
Salgado  Filho  (UFMA);  Nilda  de  Fátima  Ferreira  Soares  (UFV);  Olinda  Batista  Assmar  (UFAC);  Paulo  Gabriel 
Soledade  Nacif  (UFRB);  Pedro  Angelo  Almeida  Abreu  (UFVJM);  Reinaldo  Centoducatte  (UFES);  Ricardo  Motta 
Miranda  (UFRRJ);  Roberto  de  Souza  Salles  (UFF);  Rômulo  Soares  Polari  (UFPB);  Sueo  Numazawa  (UFRA); 
Thompson Fernandes Mariz (UFCG);  Ulrika Arns (UNIPAMPA); Valmar Corrêa de Andrade (UFRPE);  Virmondes 
Rodrigues Júnior (UFTM); e Zaki Akel Sobrinho (UFPR). Após os cumprimentos, o presidente iniciou a reunião com 
os informes: a) aprovação do PL 2.134/2011 e a necessidade de continuar a interlocução com o MPOG para aprovar 
os concursos; b) apresentação das reitoras recém-empossadas Maria Berenice Tourinho (Unir), Maria José de Sena 
(UFRPE) e Roselane Neckel (UFSC). No seguimento pauta, a discussão sobre o orçamento 2012/2013 inicia-se com 
apresentação do reitor Rômulo Polari, presidente da Comissão de Orçamento: a) itens relacionados ao orçamento de 
2012:  1)  recursos do REUNI;  2)  obras com contratos rescindidos;  3)  complemento do O.C.C.;  e)  liberação das 
emendas; b) ofício recebido do MEC que solicitação apresentação de demandas para conclusão do REUNI. Em 
relação a 2013, o reitor Polari informa: a) montante de recursos alocados para a Matriz MEC/Andifes; b) dotação de 
15% a mais de 2011, com piso incremental de 6,7%. O professor Orlando Amaral (Forplad) discorre sobre: a) revisão 
do custeio para 2013 pela inflação do período; b) questionamento do MEC acerca da matriz sobre; 1) bônus para 
cursos fora de sede; 2) relação aluno x professor; 3) efeito mínimo para manutenção do fator de retenção, e coloca 
dois  pontos  para  encaminhamento:  a)  revisão  da  Relação  Aluno  x  Professor  (RAP);  b)  relação  de eficiência  x 
qualidade no conceito de curso; c) manutenção dos custeios novos; d) recursos do PNAES; e) submatriz futura para 
balancear orçamentos. O presidente da Andifes afirma sobre incerteza sobre entendimento dos pontos da matriz. A 
reitora  Maria  Lúcia  (UFMT)  relata  sobre  participação  em  evento  dos  hospitais  veterinários  e  documento 
confeccionado para inclusão dos mesmos no orçamento. O reitor Helvécio dos Reis (UFSJ) salienta a ausência de 
alocação de recursos para as Ifes com cursos na área de saúde, mas sem HUs, informa o término iminente de seu 
mandato e apresenta a vice-reitora Valéria Kemp como futura reitora. O reitor Roberto Salles (UFF) faz um apelo 
para que a Diretoria Executiva  em exercício  fique nas funções até o término das interlocuções orçamentárias e 
corrobora  o  proposto  pelo  presidente  João  Luiz.  O  secretário  executivo  Gustavo  Balduino  ressalta  que  as 
interlocuções  devem ser  para  ampliar  os  percentuais  de  recursos  junto  ao  MEC.  O representante  do  Forprex, 
Gumercindo Lima (UFV), destaca que, contrariamente ao afirmado, existem inúmeros parâmetros quantificáveis e 
auditáveis dentro da extensão e reforça a necessidade de inclusão da mesma na Matriz Andifes. O presidente da 
Andifes encaminha para que os custeios acordados no plano de metas sejam mantidos e a necessidade de maior 
definição do PNAES e encaminha para deixar a cargo da comissão de orçamento da Andifes a continuidade na 
interlocução sobre o orçamento. No seguimento de pauta, Luiz Henrique Schuch, representante do Andes, Sindicato 
Nacional, discorre pontos de pauta para interlocuções sobre o movimento de greve: a) reestruturação da carreira; b) 
revisão no padrão remuneratório. No ponto de pauta sobre a greve, o conjunto de dirigentes, em uníssono, que o 
MEC deve ser responsabilizado com uma maior celeridade na resolução de todos os itens elencados pelas classes. 
O  reitor  Thompson  Mariz  (UFCG)  encaminha  para  que  sejam indicados  os  representantes  para  os  Conselhos 
Administrativo e Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), aprovados os nomes dos 
reitores Natalino Salgado Filho (UFMA) e Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA), respectivamente. O reitor Zaki Akel 
(UFPR)  repassa  os  resultados  de  reuniões  da  Comissão  de  Recursos  Humanos da  Andifes  com membros  do 
governo,  principalmente sobre MP que aumenta os vencimentos dos médicos,  porém retirou a insalubridade,  o 
problema da  greve.  O reitor  Anísio  Brasileiro  (UFPE)  pede  que  a  Andifes  tenha  um papel  mais  incisivo  como 
mediadora para resolver  o problema da greve.  O reitor  Sueo Numazawa (UFRA)  questiona se os dirigentes já 
analisaram  a  propostas  das  duas  vertentes  sindicais.  A  vice-reitora  Rocksane  Norton  (UFMG)  demonstra 
preocupação com relação do ponto eletrônico e a manutenção das 40 horas semanais. Nos informes, a pró-reitora 



Nídia Majerowicz (Cograd / UFRRJ) convida para o seminário de bacharelados interdisciplinares. No próximo ponto 
de pauta, membros do Ministério da Educação tratam de: a) Conferência Nacional da Educação; b) restos a pagar do 
orçamento  de  2012;  c)  garantia  de  liberação  de  limites  para  execução  orçamentária;  d)  obrigatoriedade  de 
implantação de acessibilidade nas universidades federais;  e)  ampliação dos recursos do PNAES;  g)  criação de 
submatriz para EAD. O presidente da Andifes enfatiza a importância de se haver uma simulação desse modelo para 
a verificação de fato da funcionalidade e eficácia do mesmo. A coordenadora da Universidade Aberta do Brasil 
Denise  Martins  de  Abreu-e-Lima  (UFSCar)  relata  interlocuções  e  necessidades  de  melhorias  para  auxiliar  na 
aquisição de línguas estrangeiras por alunos com perfil para o Programa Ciências Sem Fronteiras. Os reitores Alan 
Barbiero (UFT) e Antonio Nazareno Mendes (UFLA) informam o fim de suas gestões. O reitor Zaki Akel (UFPR): a) 
relata problemas na comunicação social  entre  as Ifes para tratar  das informações.  A reitora Maria Lúcia  Neder 
(UFMT) relata sobre reivindicações do Fórum de Hospitais Universitários e do Fórum Nacional de Pró-reitores de 
Assuntos Comunitários e Estudantis  (Fonaprace).  A reitora  Ângela  Paiva (UFRN)  afirma sobre a dificuldade de 
implantação da acessibilidade nas universidades federais  e os entendimentos sobre redistribuição de cargos.  O 
diretor-geral Márcio Basílio (CEFET-MG) pede que os CEFETs voltem a ter ligações com a SESu na inclusão dos 
modelos de distribuição. O reitor Anísio Brasileiro (UFPE) coloca a urgência de reunião com o MEC para tratar da 
greve e a constituição de um grupo de trabalho para tratar do assunto. No ponto de pauta seguinte, o presidente da 
Andifes abre espaço para apresentação de chapas para o processo sucessório na presidência da Associação. Os 
reitores Roberto Salles (UFF) e Carlos Maneschy (UFPA) apresentam suas candidaturas ao cargo de presidente. A 
reitora Maria Lúcia Neder (UFMT) saúda os candidatos e pede que haja continuidade nos debates e interlocuções, e 
encaminha ao Pleno: a) a possibilidade de inserção dos reitores das Ifes ainda não associadas à Andifes (Unila, 
Unilab; UFFS e UFOPA); b) a mudança na temporalidade da troca de gestão da Diretoria Executiva da Andifes em 
virtude da negociação do orçamento com o MEC. O presidente da Andifes delibera que, devido ao número diminuto 
de participante, os encaminhamentos serão feitos em reunião sequente, secundado pelo secretário executivo da 
Associação.  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


