
ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
SCS, Quadra 1, Bloco K, nº 30, salas 801 a 804, 8º andar, Ed. Denasa, CEP: 70398-900 Brasília/DF 

Telefone: (61) 3321-6341; Fax: (61) 3321-4425  
E-mail: andifes@andifes.org.br   http://www.andifes.org.br 

 
Ata da CXXXI reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em vinte e nove de abril e realizada em 
treze de maio do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: abertura e informes; discussão sobre Orçamento 2014 e 
repasses financeiros das universidades federais, e assistência estudantil; Termo de Referência sobre SiSU; assuntos 
gerais. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Angelo 
Roberto Antoniolli (UFS); Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Carlos Alexandre Netto (UFRGS); 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); Damião Duque de Farias (UFGD); 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 Arimatéia Dantas 
Lopes (UFPI); José Carlos Tavares Carvalho (UNIFAP); 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); 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); Natalino Salgado 
Filho (UFMA); Nilma Lino Gomes (UNILAB); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); Paulo Márcio de Faria e Silva 
(UNIFAL - MG); Raimunda Nonata Ribeiro (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); Valéria Heloísa Kemp (UFSJ) e Zaki Akel Sobrinho (UFPR). Com os 
cumprimentos, o presidente inicia a reunião com proposta de alteração da pauta, visando à preparação, no turno 
vespertino, de documentos solicitados pelo MEC, sobre ajustes no decreto que trata das fundações e documento de 
referência para a reunião com a Presidente Dilma Rousseff: a) abertura e informes; b) discussão sobre orçamento 
2014 e repasses financeiros das universidades federais, e assistência estudantil; c) Termo de Referência sobre SiSU; 
d) documento de referência para a reunião com a Presidente Dilma Rousseff; e) assuntos gerais. Com o acolhimento 
do conjunto Pleno, o presidente dá início à reunião com alguns encaminhamentos: 1) inclusão no orçamento de 2015 
de recursos para a proposta de documento planejado para reunião com a Presidente da República; 2) tentativas de 
negociação com o Ministério da Educação, no sentido de solucionar a greve nas instituições federais de ensino 
superior. O Secretário Gustavo Balduino solicita que as IFES enviem para a Andifes cópias do regulamento ou 
proposta de regulamento para ascensão a professor titular, para que esses documentos sejam compartilhados. Com 
a palavra, o reitor Ângelo (UFS) relata a aprovação, pelo Conselho Superior, de uma comissão para estudar a 
instituição de 30 horas semanais de trabalho para os servidores administrativos, em consonância com a Lei 5690/96. 
O reitor Targino (UFSCar) informa sobre a designação de uma pessoa da FINEP para negociar, junto com ele e o 
reitor Maneschy (UFPA), os problemas oriundos do CT-Infra. Na pauta seguinte, o Secretário Executivo Luiz Cláudio 
(MEC): a) agradece a compreensão em relação ao reajuste orçamentário e comunica reabertura de crédito para as 
universidades no mês de julho; b) informa realização de estudo de subsídio para alocação de recursos para o 
segundo semestre do corrente ano. O reitor Zaki (UFPR), presidente da Comissão de Orçamento, expõe a 
preocupação dessa Comissão em relação aos recursos distribuídos pela matriz de Orçamento de Custeio e Capital 
para as universidades federais, no sentido de se obter uma suplementação orçamentária, com o fim de cumprir os 
custos até o fim do ano. O reitor Paulo Burmann (UFSM) reforça os seguintes encaminhamentos: a) possibilidade de 
repasse semanal para viabilizar os pagamentos aos prestadores de serviços à universidade; b) assistência estudantil. 
A reitora Soraya (Unifesp) é contemplada pelas falas dos reitores Zaki (UFPR) e Paulo Burmann (UFSM) e solicita 
informações sobre: a) contratação de serviços sem o limite de empenho; b) assunção de recursos trabalhistas, 
conforme decisão judicial, no caso de falência de empresas terceirizadas prestadoras de serviços à universidade. O 
reitor Orlando (UFG) é contemplado na fala do reitor Zaki (UFPR), em relação ao financiamento estudantil e: a) relata 
a invasão de sua respectiva reitoria, em razão do atraso no pagamento das bolsas referentes ao mês corrente; b) 
comunica a adesão da UFG ao SiSU. O secretário Luiz Cláudio (MEC) retoma a palavra: a) garante que o orçamento 
será repassado a todas as instituições, conforme a demanda; b) confirma prazo maior para adesão das IFES ao 
SiSU; c) informa impossibilidade de repasse de recursos semanalmente, dado o recebimento mensal do Tesouro 
Nacional; d) ressalta a importância do SiSU. A reitora Roselane Neckel (UFSC): a) propõe um planejamento 
financeiro e quadro de pessoal para as IFES, junto ao MEC e à Andifes, para o ano de 2015; b) propõe avaliação 
sobre a lei 5690/96; c) destaca a importância da reabertura de crédito. O reitor Roberto Salles (UFF): a) sugere 
considerar a quantidade de alunos efetivamente matriculados para fins de cálculo da matriz de OCC. O reitor Ângelo 
(UFS) expõe a dificuldade de manter a universidade com o orçamento disponível e sugere debate referente ao plano 
de reestruturação e crescimento. A professora Janeusa (Fonaprace) relata a crise em relação à necessidade de 
recursos financeiros para atender às demandas oriundas de assistência estudantil e apela para o crescimento do 
PNAES. Em sua réplica, o secretário Luiz Cláudio (MEC): a) se propõe a reunir-se com os reitores para planejamento 
orçamentário para o próximo ano, através de ajustes do orçamento do ano anterior; b) exalta o SiSU como melhor 
alternativa ao vestibular tradicional, devendo-se evitar que existam vagas ociosas; c) esclarece que tudo o que foi 
pactuado entre Governo e IFES será cumprido, destacando que um trabalho em conjunto é importante para o 
alcance das metas orçamentárias. O presidente Jesualdo (UFC): a) explicita que a proposta da Andifes é que as 
questões referentes à expansão através do REUNI ou programas específicos estejam contempladas na agenda de 



desenvolvimento para as universidades, a qual será apresentada à Presidente Dilma Rousseff, destacando as 
particularidades de cada universidade. Em relação à agenda com a Presidente da República, informa: a) estará 
pautada em quatro dimensões, a saber: desenvolvimento regional, desenvolvimento nacional, inovação tecnológica e 
internacionalização; b) duas dimensões transversais: a formação de professores para o ensino médio e a educação à 
distância, que devem estar aderentes às grandes políticas. Defende que para a execução dos projetos propostos, é 
necessária alteração na legislação, no sentido de proporcionar autonomia às universidades. Em seguida, a Andifes 
recebe o comando de greve, representado pela coordenação geral da Fasubra, os quais registram suas 
reivindicações e reiteram o descumprimento de acordos feitos anteriormente. O reitor Jesualdo (UFC) renova o 
empenho da diretoria da Andifes em continuar dialogando com o governo, no sentido de reabertura de negociação no 
MEC e solicita o encaminhamento, por escrito, das reivindicações da categoria, para protocolo junto ao MEC. Em 
seguimento à pauta, o professor Custódio (Cograd) demonstra interesse em apresentar até o fim deste ano os 
documentos de referência relativos a: formação para docência do ensino superior, UAB e rede nacional de formação 
de professores, mobilidade nacional e internacional, evasão e retenção para o ano de 2014. Após, apresenta o termo 
de referência do Sisu, destacando a aproximação das instituições federais de ensino superior com a educação 
básica, considerando o ENEM/Sisu como a principal via para tal. O documento sugere ao MEC ajustes, no sentido de 
fortalecer o sistema e ajudar as instituições no processo de ocupação de vagas, minimizando o surgimento de vagas 
ociosas e a ocorrência de evasão. No período vespertino, o reitor Jesualdo (UFC) passa a palavra à reitora Roselane 
Neckel (UFSC), que discorre sobre a ação da polícia federal, não autorizada pela UFSC, ocorrida na universidade no 
último dia vinte e cinco de março do corrente ano. Na oportunidade, agradece as manifestações de solidariedade dos 
reitores e de outras instituições. A reitora Soraya (Unifesp) propõe troca de lista de e-mails para a criação de uma 
rede de solidariedade entre si. O reitor Mauro (UFPel) se solidariza e defende a ideia de expressar publicamente o 
descontentamento com o ocorrido. Em seguida, lê moção proposta ao pleno da Andifes em defesa da autonomia e 
da liberdade. O secretário Gustavo (Andifes) pede que os dirigentes presentes tomem um posicionamento favorável e 
lê nota de solidariedade à UFSC, proposta pela Diretoria Executiva. Em seguimento à pauta, o presidente lê o texto 
final da moção em defesa da autonomia e da liberdade, referente à UFSC, a qual é aprovada por unanimidade, com 
aplausos, devendo ser encaminhada a todas as instituições federais de ensino superior. A pauta inserida a seguir 
trata da reunião com a Presidente Dilma Rousseff. O reitor Jesualdo (UFC): a) propõe apresentação de projeto no 
âmbito do PNE, que contenha metas que atendam às metas do PNE e que seja um projeto formatado para o prazo 
de dez anos; b) relata que ideia da reunião é que não sejam apresentados detalhes do projeto, pois cada 
universidade deverá apresentar seu projeto específico, atendendo à formatação geral, dadas as particularidades de 
cada uma; c) o projeto de expansão proposto pela Andifes contemplará os quatro eixos já informados nesta ata; d) na 
proposta, ficará claro o respeito ao PNE e ao PDI de cada universidade, com o fim de assegurar a cultura 
organizacional de todas as universidades; e) terá aderência, também, ao Plano Nacional da Pós-graduação, à 
ampliação e qualificação da pós-graduação e à articulação da pesquisa com o setor produtivo, na perspectiva 
principal da inovação; f) após a sinalização da Presidente, serão elaborados os projetos de cada universidade, 
atendendo às diretrizes propostas, sendo avaliados para aprovação; g) para o cumprimento do projeto, coloca a 
necessidade de alteração na legislação. O presidente: a) esclarece que, em reunião com o MPOG ficou decidido que 
em quinze dias, o governo se manifestaria sobre a efetivação de um decreto que veio antes da greve, para o 
aumento de auxílios para os servidores do serviço público federal; b) deseja encontrar todos os reitores na reunião 
com a Presidente da República, informando que maiores detalhes a respeito serão encaminhados tão logo estejam 
disponíveis e 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 

 


