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Ata da CXXII reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em vinte e oito de maio de dois mil e treze 
e realizada em onze e doze de junho do mesmo ano, em Belo Horizonte/MG, com a pauta: informes; discussão sobre 
as demandas apresentadas ao Ministro Aloizio Mercadante e à Secretaria de Educação Superior, através do ofício 
Andifes  nº  050/2013,  Secretário  Paulo  Speller  –  Secretaria  de  Educação  Superior  (SESu);  orçamento  das 
universidades federais em 2013 e 2014, Reitor Zaki Akel Sobrinho (UFPR); apresentação do Encontro de Reitores do 
Universia  2014,  reitores  Carlos  Alexandre  Netto  (UFRGS),  Carlos  Antonio  Levi  da  Conceição  (UFRJ)  e 
Superintendente Marcelo  Vulcano (Santander  Universidades);  discussão sobre as próximas eleições da Andifes; 
Código de Ciência e Tecnologia, Lei das Fundações e Medida Provisória nº 614/2013; assuntos gerais. Estiveram 
presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Maria Dantas Soares (UFRRJ); Angelo Roberto Antoniolli 
(UFS);  Anísio  Brasileiro  de Freitas  Dourado  (UFPE);  Carlos  Alexandre  Netto  (UFRGS);  Carlos  Antonio  Levi  da 
Conceição (UFRJ); Carlos Edilson de Almeida Maneschy (UFPA); Carlos Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ); 
Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); Clélio Campolina Diniz (UFMG); Dagoberto Alves de Almeida (UNIFEI); Edward 
Madureira Brasil (UFG); Elmiro Santos Resende (UFU); Gioconda Santos e Souza Martinez (UFRR); Hélio Waldman 
(UFABC);  Ivan Marques de Toledo Camargo (UnB); Jesualdo Pereira Farias (UFC);  José Arimatéia Dantas Lopes 
(UFPI); José Carlos Tavares Carvalho (UNIFAP); José de Arimatea de Matos (UFERSA); José Edilson de Amorim 
(UFCG); Julianeli Tolentino de Lima (UNIVASF); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Márcio Antônio da Silveira 
(UFT); Marcone Jamilson Freitas Souza (UFOP);  Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB); Maria Berenice 
Alho da Costa Tourinho (UNIR); Maria José de Sena (UFRPE); Maria Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Minoru Martins 
Kinpara (UFAC);  Miriam da Costa Oliveira  (UFCSPA);  Natalino Salgado Filho (UFMA);  Nilda de Fátima Ferreira 
Soares (UFV); Roselane Neckel (UFSC); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Targino Araújo Filho (UFSCar); Ulrika 
Arns  (UNIPAMPA);  Valéria  Heloísa  Kemp  (UFSJ);  e  Zaki  Akel  Sobrinho  (UFPR).  Como  os  cumprimentos,  o 
presidente da Andifes dá a palavra ao reitor Campolina para que este inicie a reunião. Dando continuidade à reunião, 
o reitor Carlos Maneschy cede a palavra ao ex-reitor e ex-presidente da Andifes, Tomaz Aroldo da Mota Santos, que 
coloca a honra em cumprimentar o conjunto de dirigentes e em participar de evento tão magnânimo. Após esse 
momento, devido à agenda, o presidente da Andifes pula os informes e passa a palavra ao secretário Paulo Speller, 
da educação  superior,  que  trata  das  demandas apresentadas  pela  Andifes  ao  Ministro  Aloizio  Mercadante  e  à 
Secretaria  de  Educação  Superior,  por  meio  do ofício  Andifes  nº  050/2013:  1)  está  mantido  o  entendimento  de 
fevereiro estabelecido com cada dirigente elencadas; 2) garantia que o orçamento do Ministério da Educação será 
executado na íntegra; 3) encaminhamento pelo presidente da Comissão de Recursos Humanos, reitor Paulo Márcio 
(UNIFAL-MG) de tratativas sobre a problemática acerca da adequação do quadro de técnico-administrativos das 
universidades federais; 4) proposta de parâmetro mínimo de cinco cursos por campus; 5) encaminhamento para que 
os tópicos também sejam designados para as respectivas Comissões da Andifes para interlocuções com órgãos 
governamentais;  6)  contato  com a CAPES e a  Comissão de Ciência  e  Tecnologia  da Andifes para retomar as 
discussões sobre o Programa de Apoio à Pós-Graduação (PAPG); 7) a demanda sobre recursos para conclusão de 
obras em andamento está enquadrada no acordo assinado em fevereiro; 8) produção de um relatório oriundo do 
seminário sobre tutoria realizado no dia anterior para subsidiar o Programa de Apoio Acadêmico; 9) solicitação de 
estudo para o Fonaprace para reformulação da Bolsa Permanência; 10) aumento significativo dos recursos para 
assistência estudantil,  apesar de ainda aquém do necessário; 11) parceria na formulação de uma proposta para 
institucionalização da EaD a ser apresentada à CAPES, obedecendo as normas da educação superior; 12) fusão da 
Comissão de Educação à Distância com a de Desenvolvimento Acadêmico da Andifes; 13) no tópico sobre criação 
de  cargos  de  professores  (REUNI,  operação  do  banco  de  professores  equivalentes,  o  secretário  menciona 
publicação do banco de professores equivalentes e inserção na pauta para interlocução com a comissão de recursos 
humanos da Andifes; 14) dimensionamento de pessoal técnico-administrativo entrará na pauta de recursos humanos; 
15) aspecto sobre rever legislação sobre provisão de substitutos: a) docentes que saem para qualificação não incide 
sobre o banco de equivalentes; b) inclusão de docentes em licença-maternidade no mesmo campo de ausência para 
capacitação;  16)  previsão  acerca  da  disponibilização  de  professores  de  libras;  17)  encaminhamento  para  a 
prorrogação  de  docentes  temporários;  18)  cronograma  para  término  de  contratação  de  temporários;  19) 
encaminhamento junto ao MPOG para tratar da contratação de professores para a ampliação da carga-horária dos 
cursos de fisioterapia, enfermagem e farmácia; 20) reunião com as secretarias do MEC para que projetos venham 
com os respectivos limites a fim de tratar do tema da contratação de professores para Educação das Relações 
Étnico-Raciais  e  temáticas  relativas  aos  afrodescendentes;  21)  reunião  com  representantes  dos  Colégios  de 
Aplicação e Escolas Agrotécnicas para liberação de vagas EBTT; 22) reunião com o secretário de Educação Básica 
para tratar do tema das creches; 23) responsabilidade municipal para as creches, inclusive das universidades; 24) 
acordo de fevereiro com dirigentes será executado em relação ao orçamento 2013 (limites para custeio e capital, 
aproveitamento de créditos); 25) interlocução com a Comissão da Relações Internacionais da Andifes e anúncio de 
ações para o fomento à internacionalização; 26) reunião do MEC em Montevidéu para levar proposta de programa de 
mobilidade Brasil x Mercosul; 27) interlocuções com a comissão de Orçamento para ampliação dos recursos para o 
PNAES;  28)  preparação de programa para  colocar  em prático  o  que já  foi  assinado  em 2003 para mobilidade 
acadêmica;  29)  incorporação  dos  recursos  para  infra-estrutura  anterior  à  expansão  ao  pactuado,  assim  como 
recursos para consolidação da infra-estrutura do REUNI; 30) interlocução e balanço para atendimento às demandas 
para expansão, REUNI e REUNI 2; 31) inserção do debate formal do dimensionamento das CDs e FGs e da revisão 



dos valores das mesmas para tramitar  em órgãos governamentais;  32) o ponto sobre a legislação para estágio 
probatório  está  consolidado;  33)  interlocução  entre  SERES,  SESU,  INEP e  Andifes  para  tratar  do  catálogo  de 
denominações; 34) discussão mais ampla de como as universidades enxergam o sistema de regulação e supervisão, 
com atenção à metodologia SINAES e brevemente do INSAES. A reitora Ângela Cruz (UFRN) discorre sobre relatório 
contendo 28 IFES que aderiram à EBSERH e o entrave da resolução do dimensionamento pelo MPOG que impede a 
assinatura definitiva do contrato de adesão. A reitora, que é presidente da Comissão de Autonomia da Andifes, entra 
na  pauta  de  informes  avisando  sobre  consulta  ao  conjunto  de  dirigentes  que  se  posicionem sobre  anteprojeto 
disponível, e o trabalho concomitante da Comissão de Ciência e Tecnologia sobre a Lei das Fundações a fim de 
produzir documento para discussão com SESU e órgãos de controle. A reitora Maria Lúcia (UFMT) coloca a) vagas 
EAD ainda sem acordo; b) dívida da EAD; c) inserção dos cursos no próximo banco de equivalentes; d) necessidade 
de criação de programa para pagamento para preceptoria. Ainda em informes: o presidente da CONAES, Bob Vehine 
(UFBA)  relata  sobre  comissão  intergovernamental  para  criar  novo  instrumento  para  credenciar  da  Educação  à 
Distância, inclusive graduação latu sensu. O presidente da Andifes cede a palavra à pró-reitora Luísa Cerdeira, da 
Universidade de Lisboa, que faz breve apresentação sobre o Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e 
Regiões de Língua Portuguesa (FORGES), sendo presidente do Fórum em questão. Na pauta sobre orçamento das 
universidades federais em 2013 e 2014, reitor Zaki Akel Sobrinho (UFPR), presidente da Comissão de Orçamento da 
Andifes, relata: a) trabalhos prontos para seguir o calendário de negociações com o MEC; b) data-limite para rodar o 
modelo  com todos  os  dados  consolidados;  c)  portaria  prevista  no decreto  7.233/2010  que  cria  comissão  mista 
Governo x  Andifes,  com previsão  de  indicação de cinco membros pela  Andifes;  d)  encaminha  necessidade de 
formalizar indicação, com três dirigentes, da Comissão de Orçamento, e três pró-reitores, da comissão de Modelos 
do Forplad;  f)  sobre o  orçamento  de 2013,  há a  necessidade  de  monitoramento do empenho de  2013,  com a 
necessidade de já ter cinco doze avos do valor empenhado; g) interlocução de dirigentes com pró-reitores para 
acelerar a execução orçamentária como forma de embasar interlocuções com a secretaria executiva do MEC; h) 
modelo de rateio de custos fortemente baseado no número de alunos equivalentes (graduação, residência médica, 
mestrado e doutorado); i) uso da base de dados mais recente possível dependente da data de preenchimento do 
PING-IFES; j) inclusão do fator ‘qualidade da graduação’,  a partir de levantamento de dados ENADE e CPC; k) 
encaminha  para  que  o  conjunto  de  reitores  aprove  o  método  de  cálculo  para  introduzir  o  fator  de eficiência  e 
qualidade acadêmico-científica na matriz; l) interlocução com SESU para criação e inclusão dos indicadores EAD, 
extensão, patentes e matriz PNAES para 2014; m) cobrança para as IFES faltantes responderem 16 itens para 
composição da Unidade Básica de Custeio (UBC), os quais servirão de base para cálculo do Índice de Inflação do 
Sistema IFES. A reitora Maria Lúcia (UFMT) coloca: a) fragmentação do orçamento; b) necessidade de interlocução 
personalizada; c) dificuldade de recursos para mobilidade interna; d) questões estruturantes: segurança, vigilância; e) 
modernização de infraestrutura:  energia  elétrica  e água;  f)  trabalhar  com dados científicos e estruturado para o 
PNAES; g) adicional para universidades de fronteiras e campi distantes. A reitora Nilda Soares (UFV) complementa: 
a)  surpresa  do  não  entendimento  do  acordo  de  fevereiro  abarcar  a  questão  capital;  b)  problemática  com 
terceirizados; c) contrapartida solicitada para obras da FINEP. O pró-reitor Robert Verhine (UFBA) discorre sobre as 
outras opções de variantes para cálculo na matriz de O.C.C. O reitor Anísio Brasileiro (UFPE) coloca o orçamento 
sob a óptica política: a) proximidade do ano eleitoral; b) necessidade de audiência com a Presidente para entrega de 
documento com eixo político de referência. O presidente da Andifes responde que a audiência com a Presidente da 
República, apesar dos intentos, não obteve resposta do Planalto e coloca para encaminhamento: a) novo encontro 
para  elaboração  de  documento  do  conjunto  de  dirigentes  contendo  a  insatisfação  dos  mesmos em relação  ao 
pactuado em fevereiro de 2013; b) discutir os indicadores para melhor avaliação. No período vespertino, a reitora 
Maria Lúcia dá informes sobre eventos e oportunidades do Grupo Coimbra. O reitor Targino Filho (UFSCar) informa: 
a) assinatura do acordo de revalidação dos diplomas com as universidades do Conselho de Reitores (CRUP). O 
reitor Maneschy reforça a importância de universidades preencherem o PING-IFES até 17 de junho para que a 
Comissão de Orçamento possa preparar subsídios para reunião com secretário executivo do MEC no dia dezoito de 
junho. Na pauta seguinte, os reitores Carlos Levi (UFRJ) e Carlos Alexandre (UFRGS) apresentam, juntamente com 
o Jamil Hannouche, Diretor do Santander Universidades Brasil, informações sobre o 3º Encontro Internacional de 
Reitores Universia. Na pauta que discute sobre as próximas eleições da Andifes, o presidente da Andifes, Carlos 
Maneschy, abre a palavra para esclarecer dúvidas e para que haja a apresentação de candidaturas. A reitora Maria 
Lúcia (UFMT) relembra sua proposta de aceite de voto dos reitores pro tempore convidados e urge para que haja 
alteração do estatuto para aceitar todas as normas, inclusive para tratar de empates. O presidente replica que essa 
proposta será contemplada na reunião seguinte, inclusive para tratar de hiatos e demais questões do regimento no 
tocante à eleição. O presidente da Andifes encaminha para a realização de uma reunião extraordinária em julho e 
nela  discutir  estratégias  e  planejamentos  de  tratativas  políticas  para  o  próximo  ano,  plenamente  apoiada  pelo 
conjunto dos dirigentes. Em seguida, o reitor Maneschy pede escusas por quaisquer tratamentos incongruentes que 
tenha havido de sua parte no período matutino, comportamento esse oriundo de mal estar e se ausenta da reunião a 
fim de tratar da saúde. A reitora Ângela Cruz (UFRN) passa a presidir a reunião com o próximo ponto de pauta, que 
trata do Código de Ciência e Tecnologia, proposta de reestruturação da Lei das Fundações, contida na Medida 
Provisória nº 614/2013. A reitora passa a palavra ao reitor Jesualdo Farias (UFC), que relata: a) histórico sobre o 
tema; b) cartilha do TCU e a necessidade de revisão da mesma; c) compromisso do MEC em rever cerca de 30 itens 
da cartilha; d) precisão de protagonismo da Andifes; e) possibilidade do docente atuar também em cargos de direção 
das  fundações;  i)  retribuição  pecuniária  x  bolsa;  j)  sessão  de  docentes  para  cargos  comissionados  em esfera 
governamental; k) taxas de cursos, concursos, vestibulares não podem mais ir para a fundação. A reitora Maria José 
(UFRPE) coloca a questão sobre o parágrafo que trata da titularidade para concursos. O reitor Anísio Brasileiro 
coloca a necessidade de se manter constantemente em pauta o tema ‘autonomia’ nas reuniões do Conselho Pleno. 



Na réplica, o reitor Jesualdo (UFC) coloca o projeto de lei da ciência e tecnologia e a Lei Orgânica das Universidades 
Federais,  a  serem  enviados  para  o  Congresso  Nacional.  A  reitora  Ângela  Cruz  (UFRN)  relata  todos  os 
desdobramentos e trâmites referentes à Lei Orgânica das Universidades Federais para ter pronta para entregar ao 
Congresso uma minuta de anteprojeto referente ao assunto. O secretário executivo relata debate de longo sobre 
Fundações e legislações pertinentes.  A reitora Roselane (UFSC) coloca:  a) preocupação com emendas para lei 
12.772; b) solicita inclusão de seu nome na Comissão de Política de Recursos Humanos da Andifes; c) diálogo para 
o  desenvolvimento  do  tripé  ensino  x  pesquisa  x  extensão  dentro  da  autonomia.  O  reitor  Jesualdo  pede 
encaminhamento  para  documentos  que  precisam  da  contribuição  do  pleno:  a)  Código  Nacional  de  Ciência, 
Tecnologia e Inovação, com prazo vincendo para sugestões ao Congresso; b) Medida Provisória 614/2013, que trata 
da carreira docente, com contribuições, para manifestações em uma semana; c) Lei das Fundações – Lei 8958/1994 
e  Decreto  7.423/2010  –  com  urgência  nas  contribuições  para  envio  ao  MEC;  d)  discussão  aprofundada  com 
contribuições para a Lei Orgânica das Universidades Federais, plenamente apoiado pelo Pleno. A reitora Ângela 
Cruz (UFRN) coloca encaminhamento do reitor Targino (UFSCar) para reunião com o MEC sobre as exceções da 
municipalização das creches nas universidades e pede que o reitor Campolina assome-se à mesa, que ele 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


