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Ata da CXXXII reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em seis de junho dois mil e catorze e realizada 
em vinte e cinco de junho do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: abertura e informes; execução financeira das 
Universidades Federais; apreciação do relatório do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras da Andifes; 
discussão sobre o processo de eleição para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Andifes; assuntos gerais. 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 Edilson de Almeida 
Maneschy (UFPA); Carlos Eduardo Cantarelli (UTFPR); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Dora Leal Rosa (UFBA); Eurico 
de Barros Lobo Filho (UFAL); Gioconda Santos e Souza Martinez (UFRR); Ivan Marques de Toledo Camargo (UnB); Jaime 
Arturo Ramírez (UFMG); Jesualdo Pereira Farias (UFC); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José de Arimatea de Matos 
(UFERSA); José Roberto Soares Scolforo (UFLA); Klaus Werner Capelle (UFABC); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); 
Márcia Perales Mendes Silva (UFAM); Márcio Antônio da Silveira (UFT); Marcone Jamilson Freitas Souza (UFOP); Maria 
Berenice Alho da Costa Tourinho (UNIR); Maria José de Sena (UFRPE); 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); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); Paulo Afonso Burmann (UFSM); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-
MG); Reinaldo Centoducatte (UFES); Roberto de Souza Salles (UFF); Roselane Neckel (UFSC); Sueo Numazawa (UFRA); 
Targino Araújo Filho (UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA); Valéria Heloísa Kemp (UFSJ) e Zaki Akel Sobrinho (UFPR). Com 
os cumprimentos, o presidente inicia a reunião com proposta de ajuste da pauta, em virtude da reunião com a Presidente 
da República: a) informes; b) apreciação do relatório do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras da Andifes; c) 
Comissão de Orçamento; d) proposta de criação do Fórum de Pró-reitores de Gestão de Pessoas; e) discussão sobre o 
processo de eleição para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Andifes. Com o acolhimento do conjunto Pleno, o 
presidente Jesualdo dá início aos informes: 1) reunião no MEC com CGU sobre: a) aposentadorias especiais, b) servidores 
terceirizados dos HUs, c) Resolução 04 sobre TI. 2) reunião no MEC com TCU sobre: a) medida semelhante para 
engenheiros e arquitetos ao Acórdão para profissionais de TI, b) realização de seminário em conjunto Andifes e TCU no 
segundo semestre de 2014, c) encaminhamento da Andifes sobre aposentadorias especiais, d) contratação de consultoria 
jurídica para as universidades. 3) submissão ao Pleno de propostas de filiação da Universidade Federal do Cariri (UFCA), 
da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), 
todas aprovadas com unanimidade pelo conjunto de dirigentes. 4) realização de reunião extraordinária do Conselho Pleno 
da Andifes dia 29 de julho, no Rio de Janeiro concomitante ao Encontro Internacional de Reitores Universia. 5) realização 
de reunião ordinária do Conselho Pleno nos dias 31 de julho e 1º de agosto, em Fortaleza, com o pleito para escolha da 
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Andifes. Em seguida, submeteu para deliberação a recondução do reitor 
Natalino Salgado Filho (UFMA) como representante da Andifes no Conselho Administrativo da EBESERH, plenamente 
aprovada. O reitor Targino (UFSCar) informa: a) reserva de data para reunião com reitores cubanos nos dias 18 e 19 de 
agosto de 2014 em São Paulo; b) reserva de data para o I Fórum Internacional de Educação Superior, dias 17 e 18 de 
novembro, na UNILA, em Foz do Iguaçu (PR). Na pauta seguinte, o reitor Eurico Lôbo (UFAL), em nome do Conselho 
Fiscal da Andifes, procede à apreciação dos relatórios sobre as demonstrações financeiras da Andifes referente aos anos 
de 2012 e 2013. Juntamente com o reitor Marcio Antônio da Silveira (UFT), e o diretor geral Márcio Silva Basílio (CEFET-
MG), propõem a aprovação nos termos do relatório. O conjunto de dirigentes aprova os relatórios apresentados pelo 
Conselho Fiscal da Andifes, com abstenção dos reitores Mauro Burkert Del Pino (UFPel) e Roberto Salles (UFF). Este 
último justifica sua abstenção por entender uma necessidade na transparência da divulgação financeira da Andifes, que 
deve ser quadrimestral, com receitas e despesas descriminadas, inclusive os salários do corpo de funcionários da Andifes. 
Na pauta seguinte, o reitor Zaki Akel (UFPR), da Comissão de Orçamento, e o pró-reitor Ario Zimmermann (UFRGS), da 
Comissão de Modelos do Forplad, apresentam resultados dos encaminhamentos do modelo da Matriz Andifes de OCC. O 
Conselho Pleno aprova a proposta da Comissão de Orçamento de que setenta por cento do aumento de OCC para o ano 
de 2015 serão utilizados para a equalização entre as IFES; e trinta pontos percentuais serão distribuídos pela Matriz de 
OCC. No próximo ponto de pauta, o reitor Paulo Márcio (UNIFAL-MG) apresenta a proposta de criação do Fórum de Pró-
reitores de Gestão de Pessoas (FORGEPE). O presidente Jesualdo coloca em votação a proposta apresentada, aprovada 
de forma unânime pelo conjunto de dirigentes e fica criado o Fórum de Pró-reitores de Gestão de Pessoas. No ponto de 
pauta sobre o processo de eleição para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Andifes, o presidente dá a palavra ao 
reitor Roberto Salles (UFF) que esclarece informação dada em reunião anterior do Conselho Pleno sobre sua participação 
em pleitos anteriores. O reitor Anísio Brasileiro (UFPE) intervém sobre a importância do pleito para presidente da Andifes e 
coloca situação conflitante junto à Controladoria-Geral da União (CGU). O reitor Eurico (UFAL) coloca: a) o panorama 
histórico da competência da Andifes sobre autonomia universitária, internacionalização, interferência de órgãos externos; b) 
força oriunda da coesão nos encaminhamentos; c) indica o nome do reitor Targino de Araújo (UFSCar) como candidato à 
presidência da Andifes. A reitora Ângela Cruz (UFRN) a necessidade de manter sempre em pauta a autonomia universitária 
e educação à distância. A reitora Roselane Neckel (UFSC) coloca para o próximo presidente: a) judicialização x autonomia; 
b) consolidação do Reuni; c) quantitativo de TAs; e d) orçamento da IFES. O reitor Targino de Araújo (UFSCar) apresenta 
sua candidatura à presidência da Andifes e afirma que o eixo programático será o documento apresentado à Presidente 
Dilma Rousseff. 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 


