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Ata da CXXVI reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em dezessete de outubro de dois mil e 
treze e realizada em vinte de novembro do mesmo ano, em São Carlos, São Paulo, com a pauta: estudos e análise 
sobre ENEM / SISU; informes; assuntos gerais; discussão sobre a distribuição dos royalties do petróleo para a 
educação – Diretor Florival Rodrigues de Carvalho (ANP); discussão sobre a nova Legislação referente a Pesquisa, 
Ciência, Tecnologia e Inovação – Assessor José Humberto Nozella (UFU); a Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 
2013, na gestão das Universidades Federais – Secretário Federal de Controle Interno Valdir Agapito Teixeira (CGU); 
Corregedor-Geral da União, Waldir João Pereira da Silva (CGU) e Diretor de Auditoria da Área Social, José Gustavo 
Roriz (CGU); políticas desenvolvidas para áreas de Ciência, Tecnologia, e Pesquisa e Pós Graduação – Presidente 
Glaucius Oliva (CNPq); Presidente Jorge Almeida Guimarães (CAPES) e Secretário Paulo Speller (SESu). Estiveram 
presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Maria Dantas Soares (UFRRJ); 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 Célia 
Maria da Silva Oliveira (UFMS); Clélio Campolina Diniz (UFMG); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Edward 
Madureira Brasil (UFG); Elmiro Santos Resende (UFU); Eurico de Barros Lobo Filho (UFAL); Felipe Martins Müller 
(UFSM); 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 Roberto Soares Scolforo (UFLA); Julianeli Tolentino de Lima (UNIVASF); Luiz Pedro San Gil Jutuca 
(UNIRIO); Márcia Perales Mendes Silva (UFAM); Marcone Jamilson Freitas Souza (UFOP); Margareth de Fátima 
Formiga Melo Diniz (UFPB); Maria Berenice Alho da Costa Tourinho (UNIR); Maria José de Sena (UFRPE); Minoru 
Martins Kinpara (UFAC); Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA); Natalino Salgado Filho (UFMA); Nilda de Fátima 
Ferreira Soares (UFV); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Reinaldo Centoducatte (UFES); Roberto de 
Souza Salles (UFF); Roselane Neckel (UFSC); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Sueo Numazawa (UFRA); Targino 
de Araújo Filho (UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA) e Zaki Akel Sobrinho (UFPR). Como os cumprimentos, o 
presidente inicia a reunião dando a palavra ao reitor Targino, que dá boas vindas aos participantes. Em seguida, o 
presidente Jesualdo passa aos informes: a) registra e agradece a presença do reitor Américo Pacheco, do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e a parceira firmada com algumas IFES; b) portaria oriunda de reunião com as 
Secretarias de Educação Básica (SEB) e Educação Continuada Alfabetização Diversidade e Inclusão (SECADI) 
sobre a falta de institucionalização de programas; c) reunião com secretário Jorge Messias (SERES) sobre 
necessidade de elaboração de portaria para as Instituições com cursos fora de sede tenham mais autonomia de 
aprovação; registro de cursos no sistema; solução imediata das questões pendentes com a Secretaria e o 
estabelecimento de novo modo de operação; ajuste do SISU nesta nova portaria; d) reunião com secretário executivo 
do MEC para interlocução acerca das 900 vagas remanescentes destinadas à EAD a fim de resgatá-las e torná-las 
efetivas por meio de novo Projeto de Lei em 2014, a discussão sobre a Emenda Andifes; e) interlocução com 
parlamentares sobre o PL que cria o RDC exclusivo para ciência e tecnologia; f) reunião com o líder do Governo no 
Senado para tratar de vários assuntos, mas basicamente da oportunidade de tratar da forma de debater o orçamento 
impositivo, especialmente em relação à saúde; g) reunião com organizadores da ExpoMilão sobre a participação da 
Andifes por meio das universidades com apresentação de trabalhos; h) concursos para EBTT; i) regulamentação da 
Lei 12.863/2013; j) reuniões sobre o afastamento de docentes para dedicação a órgãos federais; k) autorização de 
contratos para professor temporário. A reitora Cleuza Dias (FURG) discorre sobre seminário a ser realizado em 
dezembro em conjunto com o Colégio de Pró-reitores de Graduação (Cograd); desdobramento sobre a aquisição de 
barcos para serem laboratórios flutuantes. O reitor Roberto Salles (UFF) coloca os seguintes pontos: a) maior 
alcance da Associação; b) pontos acerca do orçamento em relação ao tamanho das IFES; c) o cumprimento por 
partes das universidades federais dentro do REUNI; d) mudança no paradigma de correção do orçamento pela 
inflação; e) necessidade de reavaliação do PNAES; f) adesão das universidades federais na EBSERH e o 
funcionamento dos HUs e a transição dos mesmos para o sistema da EBSERH. O presidente da Andifes explana a 
adesão da Andifes ao conselho consultivo da FINEP. A reitora Roselane (UFSC) encaminha a necessidade de 
espaço no Pleno para compartilhamento de problemas e atividades entre as universidades federais; b) tratar o 
assunto da contratação em caráter de urgência; c) posicionamento da Andifes em favor da repactuação de docentes 
e TAs; d) oferece a Universidade Federal de Santa Catarina como anfitriã de uma reunião do conjunto de dirigentes. 
O reitor Ivan (UnB) discorre sobre: a) escolha de Brasília como sede dos jogos universitários; b) petição da UnB 
sobre as 30h dos servidores. O reitor Zaki (UFPR) informa: a) diálogo com MEC na questão orçamentária e temática 
da suplementação de custeio; c) participação das comissões de Orçamento e Modelos (Forplad) na discussão da 
migração do PING-IFES para o Censo. A reitora Soraya (UNIFESP) informa sobre: a) moção do conselho 
universitário da UNIFESP em apoio ao periódico da CAPES; b) preocupação com a questão da EBTT; c) formação 
da Comissão de Cultura da Andifes. O reitor Pacheco (ITA) demonstra satisfação em participar da reunião do 
Conselho Pleno; b) associação permanente do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) à Andifes. O reitor Levi 
(UFRJ) informa sobre a organização do III encontro internacional Universia; b) parceria com o Ministério dos Esportes 
na organização das Olimpíadas por meio da implantação de um laboratório para exames antidoping; c) necessidade 
de maior debate sobre a adesão à EBSERH. O reitor Anísio (UFPE) sugere que a pauta do Conselho Pleno seja 
focada em torno do PL das Universidades Federais; e os demais assuntos sejam temas de seminários anteriores à 
reunião do Conselho Plenos. No ponto de pauta sobre a discussão sobre a distribuição dos royalties do petróleo para 



a educação, Diretor Florival Rodrigues de Carvalho, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) apresenta: a) panorama histórico da agência; b) legislações oriundas da criação do pré-sal; c) Fundo Social; d) 
regulação da atividade petroleira e de gás; e) Distribuição dos Recursos de P&D autorizados por universidade 
federal; f) Programa de Formação de Recursos Humanos (PRH-ANP); g) perfil das bolsas ativas e bolsas ativas por 
programa; h) programas para incentivar a formação de mão de obra especializada em petróleo; i) Programa de 
Monitoramento da Qualidade de Combustíveis (PMQC) e as instituições contratadas para o PMQC. O secretário 
executivo da Andifes comemora o financiamento estratégico para distribuição dos valores oriundos do pré-sal. No 
ponto de pauta sobre a discussão da nova Legislação referente a Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Inovação, o 
assessor José Humberto Nozella (UFU) apresenta meandros e detalhes sobre o tema e faz análise prévia sobre a 
proposta de regulamentação que trata da relação das universidades com as fundações de apoio. O reitor Arimatéia 
(UFPI) manifesta preocupação e pede intervenção para Dinters e Minters. O reitor Carlos Alexandre (UFRGS) 
informa sobre segunda pesquisa de opinião para o encontro internacional Universia em 2014. A reitora Margareth 
(UFPB) parabeniza aos vencedores do Prêmio Santander Universidades e pontua: a) estímulo por parte do MEC em 
acessar o Portal Capes Periódicos; b) obstáculo de tempo para os termos de cooperação junto ao Ministério da 
Cultura; c) qual será o retorno de CDs e FGs para as universidades quando da adesão à EBSERH; d) insalubridade 
para dirigentes que continue no exercício da função de pesquisador / docente. A reitora Maria Jose (UFRPE) coloca: 
a) preocupação quanto à negativa do MPOG sobre o afastamento dos docentes. O reitor Jesualdo esclarece o 
projeto legislativo em referente ao tema de afastamento de docentes retornou ao MEC para nova redação. O reitor 
José Carlos (UNIFAP) informa: a) depois de reivindicações, o presidente da França criará a Universidade da França 
na Guiana; b) solicita inserção de pauta sobre o uso de animais em experimentos científicos e coloca a importância 
de a Andifes se posicionar sobre o assunto. O tema sobre pesquisa com animais é corroborado pelos reitores Soraya 
(UNIFESP), Campolina (UFMG), Eurico Lôbo (UFAL), Ana Maria (UFRRJ). O reitor Minoru (UFAC) coloca 
dificuldades da Instituição em honrar compromissos orçamentários. O reitor Natalino (UFMA) coloca importância de 
convidar a diretoria da EBSERH para um balanço do ano, e informa que, dos 45 HUs, 29 já aderiram à EBSERH. O 
reitor Targino (UFSCar) informa que sobre a participação da Andifes na criação do espaço caribenho de educação e 
sequente realização de reunião sobre o tema. O reitor Jesualdo encaminha para que seja criada uma comissão 
temática para o tema de pesquisa com animais e sugere os nomes dos reitores José Carlos (UNIFAP), Ana Maria 
(UFRRJ), Soraya (UNIFESP) e Nilda (UFV), a qual contou com o apoio unânime do conjunto de dirigentes. No ponto 
de pauta sobre a Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2013, na gestão das Universidades Federais, os senhores 
Valdir Agapito Teixeira (Secretário Federal de Controle Interno / CGU), Waldir João Pereira da Silva (Corregedor-
Geral da União / CGU) e José Gustavo Roriz (Diretor de Auditoria da Área Social / CGU) discorrem sobre: a) Base de 
Dados Única (BDU); b) flexibilização em: 1) participação de professor (inclusive DE) em Órgão de Direção de 
Fundação de Apoio; 2) o docente poderá ser cedido a título especial, mediante deliberação do Conselho Superior da 
IFES, para ocupar cargo de dirigente máximo de fundação de apoio; 3) ampliação da carga horária; 4) Cessão de 
docente para ente federado com opção de remuneração do cargo efetivo acrescido da vantagem relativa ao regime 
de dedicação exclusiva; 5) Regulamento específico de aquisições e contratações de obras e serviços, a ser editado 
por meio de ato do Poder Executivo federal; 6) convênios da lei 8.958/94 serão regulamentados por ato do Poder 
Executivo federal; 7) Fundações de Apoio poderão captar e receber diretamente os recursos financeiros necessários 
à formação e à execução dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação; c) transparência em: 1) 
movimentação dos recursos dos projetos gerenciados pelas fundações de apoio; 2) contas específicas abertas para 
cada projeto; 3) acesso dos órgãos e das entidades públicas concedentes ou contratantes; c) proibições em: 1) ferir 
os princípios da moralidade e impessoalidade (contratação em nepotismo); 2) desvios de finalidade; d) 
regulamentação da Lei de conflitos de interesses; e) informações privilegiada. No ponto de pauta sobre políticas 
desenvolvidas para áreas de Ciência, Tecnologia, e Pesquisa e Pós-graduação, Glaucius Oliva, presidente do CNPq, 
coloca: a) avanços da ciência, tecnologia e pesquisa; b) mudança do eixo da produção científica e seus critérios de 
avaliação; c) nova versão do currículo Lattes, com valorização da qualidade das publicações: citações; d) futuro da 
ciência brasileira; e) números finais do programa Ciência sem Fronteiras. Dentro da mesma pauta, o Assessor de 
Planejamento e Estudos da CAPES, Manoel Cardoso, informa: a) ações da CAPES; b) Sistema Nacional de Pós-
Graduação; c) números da pós-graduação; d) bolsistas ativos no cadastro de discentes por agência de fomento; e) 
formação de professores de educação básica; f) portal de periódicos; g) ações de indução; h) parcerias da CAPES 
com fundações de apoio; i) interstício do doutorado institucional; j) números do Programa Ciência sem Fronteiras. O 
reitor Carlos Maneschy (UFPA) coloca a preocupação sobre movimentos obscurantistas que correm o risco de 
prejudicar as pesquisas científicas brasileiras e encaminha prazo para que a Comissão Temática da Andifes sobre 
pesquisa com animais comece a trabalhar. Em seguida, o reitor Maneschy encaminha para que os dirigentes das 
Instituições com hospitais universitários se reúnam para discutir a transição com a EBSERH. Os dois 
encaminhamentos são acolhidos. A reitora Soraya (UNIFESP) encaminha para os diretores das agências de fomento 
voltem com mais tempo para mais interlocuções com o Pleno da Andifes, também acolhida pelo conjunto de 
dirigentes. Após as apresentações, o presidente da Andifes, Jesualdo Pereira Farias (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 
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