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Ata da CXXVII reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em vinte e sete de novembro de dois mil 
e treze e realizada em dezoito de dezembro do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: informes; apresentação do 
Programa “Universidade e Inteligência” – Cristina Célia Fonseca Rodrigues, Coordenadora-Geral de Proteção ao 
Conhecimento, e Ana Lúcia Bezerra Pedroza, responsável pelo programa Unint (ABIN); apresentação e discussão da 
proposta do Programa Mais Cultura – Ministro Aloizio Mercadante (MEC) e Ministra Marta Suplicy (MinC); balanço 
das atividades do MEC e Universidades Federais do ano de 2013 – Secretário Paulo Speller e equipe (SESU/MEC); 
políticas a serem desenvolvidas pelo INSAES – Secretário Jorge Rodrigo Araújo Messias (SERES); 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 Eduardo Cantarelli (UTFPR); Carlos Henrique 
Figueiredo Alves (CEFET-RJ); Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); 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); 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); José Roberto 
Soares Scolforo (UFLA); 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 José de Sena (UFRPE); Maria Lúcia Cavalli 
Neder (UFMT); Mauro Augusto Burkert Del Pino (UFPel); Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA); Natalino Salgado Filho 
(UFMA); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Nilma Lino Gomes (UNILAB); Paulo Márcio de Faria e Silva 
(UNIFAL-MG); Raimunda Nonata Monteiro (UFOPA); Reinaldo Centoducatte (UFES); Roberto de Souza Salles 
(UFF); Roselane Neckel (UFSC); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Sueo Numazawa (UFRA); Targino Araújo Filho 
(UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA) e Valéria Heloísa Kemp (UFSJ). Como os cumprimentos, o presidente inicia a 
reunião chamando à mesa os membros da Diretoria Executiva da Andifes e comunica que os informes ficarão para o 
final da manhã e passa a palavra para Cristina Célia Fonseca Rodrigues, Coordenadora geral de Proteção ao 
Conhecimento, e Ana Lúcia Bezerra Pedroza, ambas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que apresentam o 
programa Universidade e Inteligência: a) panorama histórico e atribuições da Agência; b) conceito de „conhecimento 
sensível‟; c) ausência da cultura de proteção do conhecimento; d) proteger o trabalho até o momento de publicação; 
e) baixa percepção às ameaças ao desenvolvimento da pesquisa; f) problemas na segurança: 1) sinistro; 2) 
vazamento; 3) plágio; 4) sabotagem; 5) furto; 6) espionagem e extração de dados; g) objetivos do Programa 
Universidade e Inteligência; h) etapas e custo do Programa. No ponto de pauta seguinte, os ministros Marta Suplicy 
(MinC) E Aloizio Mercadante (MEC) apresentam e assinam o Programa Mais Cultura nas Universidades: a) 
ampliação do espaço das universidades como meio na difusão e preservação da cultura brasileira e na construção e 
implementação das políticas culturais; b) fomento à extensão universitária; c) seleção de projetos por meio de edital. 
Na sequência, sobre a mesma pauta, a reitora Soraya (UNIFESP), representante da Andifes no Grupo de Trabalho 
no Programa Mais Cultura nas Universidades, coloca: a) os desdobramentos que culminaram com a criação da 
Comissão de Cultura da Andifes; b) papel da Andifes na potencialização das ações junto aos órgãos governamentais. 
O Secretário de Políticas Culturais, Américo Córdula (MinC), informa: a) tamanho da rede de escolas; b) 
oportunidades para uso da cultura digital; c) criação de programa nacional de acervos digitais; d) formação de 
cineclubes nas universidades. Neste momento, o ponto de pauta com o balanço das atividades do MEC e 
Universidades Federais do ano de 2013 é adiantado e o Secretário de Educação Superior, Paulo Speller, coloca em 
pauta: a) envio de ofício ao MEC formalizando a indicação da reitora Soraya (UNIFESP) como membro do comitê no 
Programa Mais Cultura nas Universidades; b) panorama do programa Inglês sem Fronteiras; c) criação da Diretoria 
de Desenvolvimento da Educação em Saúde, suas ações e objetivos; d) fomentação de programas dentro da 
Diretoria de Políticas e Programas da Graduação. O reitor Paulo Márcio (UNIFAL) discorre sobre: a) experiência com 
bolsa de iniciação científica júnior; b) bolsa-permanência. A reitora Soraya (UNIFESP) coloca a importância de 
consolidar a expansão e demonstra preocupação com a reposição dos TAs. O diretor Carlos Henrique (CEFET-RJ) 
coloca a importância de maior atenção a projeto sobre consórcio das IFES do Rio de Janeiro acerca do legado das 
Olimpíadas. Na parte de informes, o presidente da Andifes coloca: a) autorização para lançamento de dois editais 
para sede e novos campi em separado; b) garantia da emenda Andifes, embora de menor monta; c) aprovação do 
projeto para o PROFIAP junto à CAPES, e a rede será complementada a partir de um programa de capacitação 
construído por solicitação da Andifes; d) participação da Andifes em reunião do Conselho Consultivo da CAPES; e) 
plano de recuperação dos cursos de mestrado com classificação 3; f) reuniões na SESU para tratar do decreto das 
fundações; g) audiência com ministro Mercadante para definir reunião com Presidente Dilma; h) vitória com o 
lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Federal; i) desdobramentos da reunião com a 
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres). O reitor Targino coloca os resultados de 
reunião sobre CT-INFRA: a) mapeamento de recursos impetrados pelas universidades; b) valor do metro quadrado 
para obras; c) passivo das universidades em função das obras; d) criação de comissão para articular os projetos de 
formação de professores dentro de secretarias do MEC; e) maior diálogo nas IFES com os departamentos de 
relações internacionais; f) desenvolvimento de sistema para revalidações de diplomas; g) criação da Associação dos 
Conselhos de Reitores de Universidades Latino-americanas e Caribenhas. O coordenador do Forplad, Tomaz 



Sant‟Anna, explana o corte na proposta orçamentária encaminhada ao MEC. O reitor Anísio (UFPE) relata problemas 
na Instituição decorrentes da aprovação pela adesão à EBSERH. O reitor Felipe Müller (UFSM) informa do término 
de sua gestão, agradece a convivência e o aprendizado adquirido dentro da Andifes. a adesão da Universidade à 
EBSERH e recebe os agradecimentos da reitora Ulrika Arns (UNIPAMPA) pela empreendedorismo na implantação 
desta Universidade. O vice-reitor Ledo (UFRJ) discorre sobre a única forma de defesa das universidades frente às 
manifestações é a produção acadêmica. A reitora Ângela (UFRN) endossa a proposta do reitor Anísio em relação às 
manifestações de rua e o movimento „Okupa‟. Na pauta sobre as políticas a serem desenvolvidas pelo INSAES, o 
Secretário Jorge Rodrigo de Araújo Messias coloca: a) o papel do MEC; b) contexto da educação superior brasileira 
dentro da OCDE; b) cenário do Sistema Federal de Ensino; c) PNE; d) estrutura administrativa da regulação e da 
supervisão do sistema federal de educação superior; e) dentro do INSAES: 1) é um órgão especializado dotado de 
carreira própria; 2) reforço das competências; 3) redução sobre o custo regulatório; 4) novos conceitos para o marco 
regulatório; 5) missão, visão, valores e objetivos estratégicos do INSAES. A reitora Maria Jose (UFRPE) coloca a 
necessidade de melhorias nos órgãos reguladores para melhor funcionamento de cursos para engrandecimento do 
país. O secretário executivo da Andifes, Gustavo Balduino, reconhece a disposição da SERES em manter e afirmar 
as interlocuções com a Associação e coloca a importância de diferenciar a universidade federal dentro das regras do 
Instituto em tramitação. O presidente da Andifes, reitor Jesualdo Pereira Farias, agradece ao palestrante, garante a 
continuidade das interlocuções, agradece honrosa participação do reitor Felipe Müller (UFSM) pela gestão profícua e 
encerra a reunião com votos de Natal e um novo ano com sucesso e grandes contribuições. 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 


