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Ata da CXXIV reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 30 de agosto e realizada em três e 
quatro de setembro do mesmo ano, em Brasília (DF), com a pauta: informes; orçamento das Universidades Federais 
em 2014;  dimensionamento de pessoal,  terceirização,  aposentadoria  e progressão para titular;  estudos sobre o 
Enem/SiSU; análise e deliberação da proposta de Orçamento da Andifes 2013/2014; Secretário Oswaldo Baptista 
Duarte Filho (Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS/MCTI)); Fórum Mundial de Direitos 
Humanos  (FMDH)  (Secretária  Executiva  Patrícia  Barcelos,  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da 
República);  Lei  Orgânica das Universidades Federais;  Ministra  Marta  Suplicy  (Ministério  da Cultura);  política  de 
Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil (Ministro Marco Raupp, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação); 
EBC e  as  rádios  e  TVs  das  Universidades  Federais  (Diretor-Presidente  Nelson  Breve,  Empresa  Brasileira  de 
Comunicação (EBC));  apresentação da Assessoria Jurídica da Andifes, Dr.  Claudismar Zupiroli;  assuntos gerais. 
Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Maria Dantas Soares (UFRRJ); Ângela Maria 
Paiva Cruz (UFRN); 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 
Eduardo Cantarelli (UTFPR); Carlos Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ); Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); 
Clélio Campolina Diniz (UFMG); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Dagoberto Alves de Almeida (UNIFEI); Damião 
Duque de Farias (UFGD); Dora Leal Rosa (UFBA); Edward Madureira Brasil (UFG); Elmiro Santos Resende (UFU); 
Felipe Martins  Müller  (UFSM);  Gioconda Santos  e  Souza  Martinez  (UFRR);  Hélio  Waldman (UFABC);  Henrique 
Duque de Miranda Chaves Filho (UFJF);  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); Márcia Perales Mendes Silva (UFAM); Márcio Antônio da Silveira (UFT); Márcio Silva Basílio (CEFET-MG); 
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); Mauro Augusto Burkert 
Del  Pino (UFPel);  Minoru Martins Kinpara (UFAC);  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-MG); Roberto de Souza Salles (UFF); Roselane Neckel (UFSC); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Sueo 
Numazawa (UFRA); Targino Araújo Filho (UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA); Valéria Heloísa Kemp (UFSJ) e Zaki 
Akel  Sobrinho  (UFPR).  Como  os  cumprimentos,  o  presidente  Jesualdo  Pereira  Farias  (UFC)  inicia  a  reunião 
passando a palavra ao reitor Zaki Akel (UFPR) para tratar da pauta sobre o orçamento das Universidades Federais 
em 2014, queal relata as alterações e os desdobramentos decorrentes de reuniões das Comissões Temáticas. Em 
seguida, na pauta de dimensionamento de pessoal, terceirização, aposentadoria e progressão para titular, a diretora 
de desenvolvimento  de redes  das  instituições  federais,  Adriana Weska,  e  pela  coordenadora geral  de recursos 
humanos das  instituições  de  ensino  superior,  Dulce  Tristão,  relatam:  a)  variação  na  contratação  de  servidores 
técnico-administrativos (TAs); b) modelo de composição do quadro de servidores técnico-administrativos; c) banco de 
docentes equivalentes (BPEq); c) bônus sobre matrículas, matrículas no período noturno, área de conhecimento e 
cálculo do bônus de número de campus; d) detalhamento sobre a classe titular (CMS).No ponto de pauta sobre 
ENEM/SISU, os professores Miguel Franklin e André Jalles, da Universidade Federal do Ceará (UFC) detalham mais 
pontos do estudo em progresso sobre o tema. Na pauta sobre análise e deliberação da proposta de Orçamento da 
Andifes 2013/2014,  o presidente  ressalta  que o percentual  de aumento proposto  é  inferior ao reajuste  dado às 
Universidades Federais dentro da matriz de O.C.C, com um acréscimo de dez por cento em relação a 2012, e coloca 
o ponto discussão. Esclarece ainda que a forma de rateio é o valor do orçamento da Associação multiplicado pelo 
percentual de cada universidade na matriz O.C.C. (MEC / Andifes). O orçamento da Andifes 2013/2014 é aprovado 
unanimemente pelo conjunto de dirigentes. O presidente da Andifes insere um novo ponto de pauta, não constante 
da programação: encaminha para aprovação propostas de filiação de três instituições federais de ensino superior: 
Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e a Universidade 
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e coloca: a) propostas aprovadas previamente pela 
Diretoria Executiva da Andifes; b) necessidade de aprovação pelo conjunto de dirigentes. O encaminhamento de 
novas filiações é aprovado por unanimidade dos presentes no momento. No ponto de pauta seguinte, o Secretário 
Oswaldo Baptista Duarte Filho, da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS/MCTI) expõe: a) 
papel  da  Secretaria  na  disseminação  do  conhecimento  acadêmica  a  comunidades  carentes;  b)  programas 
estruturantes; c) tecnologia assistiva; d) Programa Viver sem Limites; e) centros vocacionais tecnológicos (CVTs), um 
dos equipamentos mais importantes para inclusão social, para capacitação das comunidades carentes focada na 
produtividade comunitária; f) implantação de rede com países africanos; g) projeto de cidades sustentáveis; h) edital 
para  apoio  a  projeto  em parceria  junto  à  China  para  programas  sustentáveis;  i)  projetos  de  inclusão  digital;  j) 
popularização da ciência; k) Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; Olimpíadas de Matemática e Ciências; l) 
contingenciamento nos editais. A reitora Ângela Cruz (UFRN) ressalta: a) a importância do trabalho da Secretaria 
representada; b) o estímulo à continuidade da educação superior dentro da inclusão social; c) expectativa perante 
editais;  d) estímulo maior e mais orçamento na questão tecnológica.  O reitor Paulo Márcio (UNIFAL) defende o 
número elevado de CVTs em Minas e questiona a possibilidade de haver uma inovação no papel dos CVTs. O reitor 
Minoru (UFAC) coloca a importância do ministério para o crescimento tecnológico e científico do estado do Acre. No 
ponto de pauta seguinte, a Secretária Executiva Patrícia Barcelos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 



da República explana sobre o Fórum Mundial dos Direitos Humanos. A reitora Soraya (UNIFESP) sugere a criança 
de um grupo de trabalho para interlocuções sobre as questões referentes aos Direitos Humanos e é acatado pela 
presidência da Andifes. O presidente Jesualdo convida a reitora Ângela Cruz (UFRN) para a mesa a fim de tratar da 
pauta  da  Lei  Orgânica  das  Universidades  Federais,  quem atualiza  a  última versão  do Anteprojeto  sobre  a  Lei 
Orgânica. A reitora Miriam (UFCPA) sugere que seja construído um calendário para aprovação do documento em 
pauta a fim de evitar que a temporalidade atrapalhe o andamento. O reitor Zaki (UFPR) informa sobre atualizações 
nos cargos diretivos do Grupo Tordesilhas. No ponto de pauta seguinte, o presidente da Andifes passa a palavra à 
Ministra da Cultura, Martha Suplicy, a qual discorre sobre: a) as ações do Ministério da Cultura; b) aprovações de 
legislações;  c)  apresentação  dos  Centros  de  Artes  e  Esportes  Unificados  (CEUs);  d)  solicita  aos  membros  do 
Conselho Pleno da Andifes ideias para capacitação profissional para os CEUs. O vice-reitor José da Costa (UNIRIO) 
propõe  pensar  em  curso  de  formação  e  especialização  dentro  da  Instituição.  A  pró-reitora  Sandra  de  Deus, 
presidente do COEX (UFRGS), discorre sobre documento resultante de seminário de extensão com proposta para as 
universidades com condições de capacitarem gestores culturais. Os reitores Roselane (UFSC), Soraya (UNIFESP), 
Márcio Silveira (UFT), Paulo Gabriel (UFRB), Carlos Alexandre (UFRGS), Zaki Akel (UFPR), José Arimateia (UFPI), 
Dagoberto (UNIFEI) e Elmiro Resende (UFU) se colocam à disposição para as empreitas propostas pela Ministra. A 
reitora Ângela Cruz (UFRN) ressalta a importância de uma política de infraestutura cultural para atrair docentes e 
técnico-administrativos para os campi no interior. O presidente da Andifes encaminha para haja a criação de um 
grupo de trabalho formado pelo Colégio de Pró-reitores de Extensão (Coex), em conjunto com dirigentes e membros 
do Ministério da Cultura pra encaminhar os projetos referentes à área. No ponto de pauta sobre política de Ciência, 
Tecnologia e Inovação no Brasil, o Ministro Marco Antonio Raupp (MCTI) discorre sobre: a) histórico das linhas de 
atuação do MCTI; b) documento chamado Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia; c) concepção da EMPRAPII; 
d) funcionamento das fundações de apoio; e) discussão do Marco Legal no Congresso; f) estímulos da iniciativa 
privada.  O  reitor  Campolina  (UFMG)  ressalta  a  importância  de  trazer  o  capital  estrangeiro  como  forma  de 
investimento  e  de  se  ter  aprovado  o  Marco  Legal.  Os  dirigentes  das  Instituições  da  Região  Norte  colocam a 
importância de se usar ciência e tecnologia para diminuir as assimetrias regionais. O presidente Jesualdo explica que 
o pronto de pauta sobre a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) não será efetivado devido à ausência do 
convidado. Em seguida, dá a palavra à reitora Ângela Cruz (UFRN) para encaminhamentos acerca da Lei Orgânica: 
a) discussão com a Comissão de Orçamento antes de Painel a ser discutido com o MEC; b) estipula que a minuta do 
PL seja encaminhada ao MEC em novembro. Ambos são aceitos pelo conjunto de dirigentes. No ponto de pauta 
seguinte,  sobre  a  apresentação  da  Assessoria  Jurídica  da  Andifes,  o  secretário  executivo  Gustavo  Balduino 
apresenta o assessor jurídico, Dr. Claudismar Zupiroli, o qual discorre sobre as funções exercidas para aconselhar os 
atuais, assim como, ex-dirigentes no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU). Na pauta sobre assuntos gerais, 
a reitora Margareth (UFPB) ressalta: a) conclama ao Conselho Pleno para tratar da problemática de contratação de 
professores temporários; b) participação da Andifes na questão de limites para passagens e diárias. O reitor Paulo 
Márcio (UNIFAL) solicita que a Andifes leve ao conhecimento do MEC defasagem e necessidade de contratação de 
TAs, faz breve relato sobre o II Encontro dos Bacharelados Interdisciplinares, e solicita à Andifes que encaminhe o 
documento resultante ao conjunto de dirigentes para, após anuência, ser encaminhado ao MEC. A reitora Soraya 
(UNIFESP) pede esclarecimento acerca do funcionamento sobre cargos de direção, após questionada pelo Ministério 
Público da União (MPU) e sobre a possibilidade de a Andifes fazer uma consulta sobre a Lei que rege a questão a 
fim de modificá-la. O presidente Jesualdo informa sobre ações já tomadas pela Associação a fim de sanar esse item. 
O vice-reitor Demétrius (UFV) questiona sobre o programa de mestrado em administração pública à distância. O 
presidente da Andifes encaminha para que haja tempo de interlocução com os órgãos responsáveis a fim de clarear 
as dúvidas e atualizar informações e ressalta que o mestrado em questão só terá a chancela da Andifes caso seja de 
escopo abrangente a todas as Instituições associadas.  A reitora Roselane (UFSC) solicita que seja retomada a 
discussão  sobre  o  Núcleo  do  Desenvolvimento  Infantil  e  coloca  a  importância  de  articulação  entre  MCTI  e  a 
repactuação  do  REUNI  II.  Após  esse  ponto,  o  presidente  Jesualdo  (UFC)  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


