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Ata da CXXIX reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em onze de março e realizada em 
dezenove de março do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: abertura, informes e assuntos gerais; Plano Nacional 
de Desenvolvimento Profissional dos Servidores Integrantes do PCCTAE; ações afirmativas nas Universidades 
Federais, Frei David (EDUCAFRO); informes sobre o III Encontro Internacional de Reitores Universia, Santander 
Universidades; presidente e diretores da CAPES; relações e procedimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) 
junto as Universidades Federais. Ministro Augusto Nardes, Presidente do TCU. 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 Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ); 
Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Dora Leal Rosa (UFBA); Elmiro Santos 
Resende (UFU); Eurico de Barros Lobo Filho (UFAL); Gioconda Santos e Souza Martinez (UFRR); Henrique Duque 
de Miranda Chaves Filho (UFJF); Ivan Marques de Toledo Camargo (UnB); Jaime Giolo (UFFS); Jesualdo Pereira 
Farias (UFC); José Carlos Tavares Carvalho (UNIFAP); José de Arimatea de Matos (UFERSA); José Edilson de 
Amorim (UFCG); Klaus Werner Capelle (UFABC); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Márcia Perales Mendes Silva 
(UFAM); 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); Nilma Lino Gomes (UNILAB); Orlando Afonso Valle do Amaral 
(UFG); Paulo Afonso Burmann (UFSM); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Raimunda Nonata Monteiro 
(UFOPA); Reinaldo Centoducatte (UFES); 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 com boas-vindas ao reitor Paulo Burmann (UFSM) e ao reitor 
reempossado Paulo Márcio (UNIFAL-MG) e dá início à pauta de informes: a) reunião com Ministro Paim e secretários 
Luiz Cláudio e Paulo Speller para tratar de: 1) determinação do MPOG sobre retirada de folha de pagamento dos 
aposentados que não atenderam ao processo de recadastramento; 2) interlocuções com MEC, MPOG e TCU sobre 
aposentadorias consideradas equívocas; 3) reabertura de crédito para as universidades; 4) pactuação individual de 
2013; 5) definição de data com a Presidente Dilma; 6) bancos de equivalência; 7) liberação das vagas de docentes 
titulares. O reitor Alex (UFRGS) relata reunião com o novo presidente da Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados, Glauber Braga com discussão sobre educação, ciência e tecnologia e a perspectiva de construção de 
pauta com a mesma. A reitora Maria Lúcia (UFMT) lê documento enviado pela Federação de Sindicatos de 
Trabalhadores das Universidades Brasileiras (Fasubra) após interlocuções com MEC e universidades federais, e 
informa que a entidade sindical afirma que a Andifes não se fez participar. O reitor Paulo Márcio (UNIFAL-MG) refuta 
a afirmação da Fasubra e tem a contemplação de: vice-reitor Levi (UFRJ), secretário executivo Gustavo Balduino, e 
os reitores: Targino (UFSCar), Carlos Alexandre (UFRGS), Soraya Smaili (UNIFESP), Ivan Camargo (UnB) e José 
Edilson (UFCG). A coordenadora do Colégio de pró-reitores de extensão (COEX), pró-reitora Sandra de Deus 
(UFRGS), coloca: a) reunião com Sesu para tratar do edital do PROEXT com prazo para março e a falha do sistema 
para colocação de propostas; b) cancelamento de seminário; c) demanda apresentada na Sesu para realização do 
Congresso Brasileiro de Extensão. O vice-reitor Antônio Ledo (UFRJ) explana informe distribuído sobre futura doação 
de equipamento oriundo do Laboratório de Controle de Doping, após a realização dos Jogos Olímpicos de 2016. O 
reitor Targino (UFSCar) informa sobre reunião com representantes da Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe). A reitora Gioconda (UFRR) coloca as questões de 
ponto eletrônico e gratificação de TI como pontos nevrálgicos da greve. O reitor Paulo Márcio (UNIFAL-MG) informa: 
a) Comissão de Recursos Humanos voltará a discutir os critérios para alocação de vagas de titular-livre; b) reunião 
com a Difes para apresentar proposta dos indicadores mencionados a ser feita até no máximo dia 24 de março. O 
reitor Ivan Camargo (UnB) observa que a riqueza na Andifes é a diversidade e a construção de políticas com base na 
diversidade. A reitora Maria José (UFRPE) coloca: a) necessidade de melhoria no transporte para campi remotos; b) 
tratamento sobre mobilidade de candidatos aprovados em concursos para outras Instituições; c) melhoria das 
relações com a Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior (SERES). Nesse momento, o presidente 
da Andifes interrompe os debates e abre a pauta sobre ações afirmativas nas Universidades Federais, com a 
apresentação do Frei David, presidente da organização não governamental EDUCAFRO, o qual coloca proposta para 
financiamento educativo para as universidades federais e a necessidade de maiores investimentos e apoio 
pedagógico aos estudantes cotistas das universidades. Na pauta sobre o III Encontro Internacional de Reitores 
Universia, Santander Universidades, o superintendente Marcelo Vulcano explana pormenores do Encontro. No 
período vespertino, o presidente dá continuidade aos informes, com a palavra à reitora Dora (UFBA), que coloca: a) 
falta de pagamento aos servidores terceirizados; b) deflagração de greve na universidade; c) audiência no MEC para 
tratar de problemas relativos ao REUNI. O professor Pinheiro (UFSC) coloca: a) realização de evento da Associação 
das Universidades Grupo Montevidéu (AUGM); b) critérios para ocupação de cargos de dirigente. A reitora Raimunda 
Nonata (UFOPA) destaca: a) situação das universidades novas na discussão orçamentária; b) expansão sem 
qualidade. O reitor Elmiro (UFU) coloca: a) adesão da UFU à EBSERH; b) desgaste do capital político investido na 
EBSERH mediante crise na saúde; c) problemas no Programa Mais Médicos. Na pauta com a participação da Capes, 
o presidente Jorge Guimarães coloca: a) binômio governança x autonomia universitária; b) ausência de accountability 



para se tornarem universidades de classe internacional; c) projeto para acelerar a internacionalização das 
universidades com foco na pós-graduação; d) necessidade de investimentos e superação de adversidades, como a 
realização de acordos internacionais, atração de professores e estudantes estrangeiros, criação de residências e 
oferta de cursos de inglês; e) Ciências Sem Fronteiras; f) políticas para superar desigualdades regionais, com foco 
nas regiões Norte e Nordeste. O diretor de avaliação, Lívio Amaral atualiza sobre: a) curso de mestrado profissional 
da Andifes; b) instrumentação científica; c) mestrado para os núcleos de inteligências (NIT). Márcio de Castro, diretor 
de programas e bolsas apresenta disponibilidade de bolsas para as universidades e Institutos Federais e do cuidado 
da CAPES com atenção especial para a região Norte. Carmen Neves, diretora de formação de professores da 
educação básica, discorre sobre a necessidade de mudanças nas licenciaturas (PIBID e PARFOR). A pauta sobre 
relações e procedimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) junto as Universidades Federais, com a presença 
do presidente Ministro Augusto Nardes, é amalgamada à pauta anterior. O ministro Nardes trata de: a) nova atuação 
do Tribunal, com foco na especialização de temas estratégico; b) auditorias aprofundadas; b) operacionalidade e 
legalidade como atividades do TCU; c) visão macro do país; d) universidades federais fundamentais para 
governança; e) garantia da governança uníssono com inovações. Após os agradecimentos, o presidente Jesualdo 
Farias 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 


