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Ata da CLXVI reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 07 de agosto de 1 

2017 e realizada em 23 e 24 de agosto do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: Abertura e 2 

informes; Políticas e financiamento para Ciência, Tecnologia e Inovação – C, T&I, com a 3 

participação do  Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) - 4 

Ildeu de Castro Moreira e o Presidente Academia Brasileira de Ciências (ABC), Luiz Davidovich. 5 

Participação do Paulo Gabriel Soledade Nacif -  Secretário de Educação de Lauro de Freitas -  6 

Apresentação do projeto da Universidade de Verão do Brasil ; Análise das medidas relativas à 7 

Recursos Humanos, anunciadas pelo Governo Federal – FORGEPE; Agenda de trabalho e 8 

organização das Comissões Temáticas da Andifes; Participação da Andifes na Conferência 9 

Regional de Educação Superior (CRES); Homologação do Diretório Nacional; A conjuntura e o 10 

financiamento das Universidades Federais e Assuntos gerais. Estiveram presentes os dirigentes 11 

ou seus representantes legais: Ana Lúcia de Assis Simões (UFTM); Anastácio de Queiroz 12 

Sousa (UNILAB); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Ângelo Roberto Antoniolli (UFS); Anísio 13 

Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Carlos Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ); Cláudia 14 

Aparecida Marliére de Lima (UFOP); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Eliane Superti 15 

(UNIFAP); Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Gilciano Saraiva Nogueira (UFVJM); Henry de 16 

Holanda Campos (UFC); Iracema Santos Veloso (UFOB); Jaime Arturo Ramirez (UFMG); Jaime 17 

Giolo (UFFS); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); 18 

José de Arimatea de Matos (UFERSA); Julianeli Tolentino de Lima (UNIVASF); Klaus Werner 19 

Capelle (UFABC); Liane Maria Calarge (UFGD); Lúcia de Campos Pellanda (UFCSPA); Luís 20 

Carlos Cancellier de Olivo (UFSC); Luis Eduardo Bovolato (UFT); Luiz Pedro San Gil Jutuca 21 

(UNIRIO); Marcel Do Nascimento Botelho (UFRA); Marcelo Augusto Santos Turine (UFMS); 22 

Márcia Abrahão (UnB); Marco Antônio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcus Vinícius David 23 

(UFJF); Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB); Maria José de Sena (UFRPE); Maria 24 

Valéria Costa Correia (UFAL); Minoru Martins Kinpara (UFAC); Myrian Thereza de Moura Serra 25 

(UFMT); Nair Portela Silva Coutinho (UFMA); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); Paulo 26 

Afonso Burmann (UFSM); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Pedro Rodrigues Curi 27 

Hallal (UFPel); Raimunda Nonata Monteiro (UFOPA); Reinaldo Centoducatte (UFES); Ricardo 28 

Luiz Lange Ness (UFCA); Ricardo Luiz Louro Berbara (UFRRJ); Rui Vicente Oppermann 29 

(UFRGS); Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira (UFSJ); Silvio Luiz de Oliveira Soglia 30 

(UFRB); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Valder Steffen Júnior (UFU); Vicemário Simões 31 

(UFCG) e Wanda Hoffmann (UFSCar). Com os cumprimentos, o presidente Emmanuel 32 

Tourinho (UFPA) inicia a reunião passando a palavra à Diretora Executiva do Grupo Coimbra de 33 

Universidades Brasileiras (GCUB), professora Rossana Valéria de Souza e Silva. Com a 34 

palavra, a diretora convida a Andifes para participar de IX Seminário Internacional e da X 35 

Assembleia Geral do GCUB, que acontecerá no período de 23 a 27 de outubro de 2017, na 36 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); fala do tema do seminário, Internacionalização 37 

da Educação Superior no contexto de mudanças políticas e econômicas mundiais; informa que 38 

haverá reunião extraordinária para discutir o estatuto; apresenta a programação do evento. Em 39 

seguida, o presidente Emmanauel Tourinho faz os informes sobre reunião da Comissão de 40 

Orçamento da Andifes com a equipe da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do 41 

MEC: na ocasião foi discutido  a situação do orçamento do ano de 2018, com a correção pela 42 

inflação nos últimos dois anos e pela expansão do sistema; recomposição do orçamento de 43 

investimento; atualização da Matriz Andifes; em função da atualização da matriz, algumas 44 

universidades teriam uma perda orçamentaria, mas devido à gravidade da situação 45 

orçamentária seria feito uma equalização dos valores, utilizando recursos de arrecadação 46 

própria com base em dados não realizados no orçamento de 2017; ficou estabelecido que se o 47 

MEC não acatasse o pleito de correção, garantiria que nenhuma universidade teria perda 48 

orçamentária; os recursos que não eram de investimento serão discutidos em outra 49 

oportunidade; os recursos de custeio estariam garantidos. No entanto, após a reunião se 50 

verificou outras perdas orçamentarias, e para discutir esta situação, houve reunião com a 51 

Secretária Executiva Maria Helena Castro (MEC), onde ficou decidido que as 17 universidades 52 



 

que sofreram perdas seriam recompostas; amanhã (27/8), o ministro da Educação se reunirá 53 

com a Diretoria da Andifes, para dar prosseguimento a discussão da situação orçamentaria. O 54 

presidente Emmanuel Tourinho relata que a Andifes tem dialogado com a Academia Brasileira 55 

de Ciência (ABC) e com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), com 56 

intuito de desenvolver ações conjuntas para defender o orçamento da Ciência e Tecnologia 57 

para as agências e para as Universidades Federais. Dentre as ações discutida, destaca: 58 

solicitar reunião extraordinária no Conselho de Ciência e Tecnologia (CCT), para discutir a crise 59 

na C&T; elaboração de uma carta aberta à Presidência da República denunciando a situação 60 

dos investimentos de C&T nas Universidades Federais; possibilidade de uma sessão especial 61 

no Congresso Nacional para discutir estes assuntos; informa que  participou de reunião com a 62 

Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais, presidida pela Deputada 63 

Margarida Salomão, onde foi feito os seguintes encaminhamentos: lutar pela queda da Emenda 64 

Constitucional nº 95; lutar para derrubar o veto da presidência, que retira da Lei de Diretrizes 65 

Orçamentárias (LDO) a prioridade de cumprimento das metas previstas pelo Plano Nacional de 66 

Educação (PNE); revisão da meta fiscal; destinação de emendas para educação e pesquisa; no 67 

dia 15/8, participou de Audiência Pública “A situação financeira da UNILA, UNILAB e dos 68 

Institutos Federais do Brasil” na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – 69 

(CDH), após a audiência o deputado autor da proposta de emenda aditiva à Medida Provisória 70 

785, retirou a emenda; se reuniu com alguns parlamentares para discutir sobre orçamento, e 71 

em uma destas oportunidades, o  Senador Lindbergh Farias (PT), fez a proposta de que o 72 

Congresso aprove a elevação do déficit, condicionalmente ao descontigenciamento dos 73 

recursos das universidades federais e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 74 

Comunicações (MCTIC), a referida proposta foi bem recebida pelos parlamentares. O Reitor 75 

Klaus Capelle (UFABC), relata quem o Centro de Gestão e Estudos Estratégico (CCGE), 76 

analisou a proposta feita pela Andifes para a criação do portfólio de projetos de pesquisa e 77 

internacionalização das Universidades Federais,  e sugeriu dividir as atividades, a primeira 78 

parte, de levantamento e análise de dados será competência do CGGE, que em 3 semanas 79 

apresentará uma proposta do conteúdo e uma proposta comercial para análise;  a segunda 80 

parte é o serviço de web designer, que deve ser contratado pela Andifes. O presidente 81 

Emmanuel Tourinho sugere a criação de comissão ou grupo de trabalho para discutir sobre 82 

fundo patrimonial, e que este tema seja ponto de pauta na próxima reunião do Pleno; dá boas-83 

vindas ao novo reitor da UFRA, professor Marcel Do Nascimento Botelho, que se apresenta ao 84 

Pleno. A       reitora Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB), informa que devidos a 85 

problemas com seu procurador, esteve em reunião com o Procurador-Geral Federal, Cleso 86 

Jose Da Fonseca Filho, e o mesmo se colocou a disposição para participar da próxima reunião 87 

da Andifes; informa que foi publicado Decreto nº 9.144, de 22 de agosto de 2017, sobre as 88 

cessões e as requisições de pessoal em que a administração pública federal, direta e indireta, 89 

seja parte. O reitor Marcus Vinícius David (UFJF) esclarece algumas informações sobre 90 

orçamento passadas a ele pelo Secretário Paulo Barone (MEC) e explana a respeito do valor de 91 

receitas próprias da UFJF. O reitor João Carlos Salles (UFBA) convida o Conselho Pleno para 92 

Congresso na UFBA, no período de 16 a 18 de outubro, e sugere que a reunião ordinária do 93 

mês de outubro seja realizada na UFBA. A sugestão foi aceita pelo Pleno. A reitora Cleuza Dias 94 

(FURG), convida o Pleno para cerimônia de inauguração do Laboratório de Ensino Flutuante, 95 

navio “Ciências do Mar I”, a ser realizado no dia 30 de agosto, em Rio Grande/RS. O Vice-96 

presidente da Andifes, José Arimatéia Lopes (UFPI), informa que no dia 4 de setembro do 97 

corrente ano, a UFPI entregará o título de Doutor Honoris Causa ao ex-presidente da república, 98 

Luis Inácio Lula da Silva. Para dar início a pauta: Políticas e financiamento para Ciência, 99 

Tecnologia e Inovação, o Pleno recebe o Presidente da SBPC, Ildeu de Castro Moreira e o 100 

Presidente da ABC, Luiz Davidovich. Com a palavra, o presidente Luiz Davidovich (ABC) 101 

explana sobre a crise que o Brasil está passando, fala das preocupações com os rumos da 102 

Ciência e Tecnologia e da situação de fundo patrimonial. Com a palavra, o presidente, Ildeu de 103 

Castro Moreira (SBPC), destaca a importância de todas as entidades científicas trabalharem 104 

juntas; informa que participou da 14º Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e na ocasião 105 

entregou ao ministro ofício, no qual solicita uma reunião urgente do Conselho de Ciência e 106 

Tecnologia (CCT); sugere manifesto para a sociedade com uma alerta  do quadro da C&T no 107 



 

país, a gravidade do momento e o impacto no futuro; solicita o apoio da Andifes para a marcha 108 

pela Ciência no Brasil. Neste momento o Pleno debate sobre a situação do Marco Legal da 109 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCT&I), a importância de unificar os discursos em todo o país 110 

sobre C&T e a realização de ações conjuntas com toda a comunidade científica. Após o debate, 111 

o presidente da Andifes agradece a presença dos presidentes Ildeu de Castro Moreira (SBPC) e 112 

Luiz Davidovich (ABC), informa que a Andifes está à disposição para trabalhar uma agenda 113 

comum, construir alterativas nas diversas frentes, e encerra esta pauta. Em seguida o vice-114 

presidente da Andifes José Arimatéia Lopes, convida o professor Paulo Gabriel Soledade Nacif, 115 

secretário de Educação de Lauro de Freitas para apresentar o projeto da Universidade de 116 

Verão do Brasil, que ocorrerá em Lauro de Freitas, de 13 a 26 de janeiro de 2018. O professor 117 

realiza a apresentação do projeto e solicita o apoio da Andifes. O presidente Emmanuel 118 

Tourinho parabeniza o professor pela iniciativa, informa que a Andifes está à disposição para 119 

divulgar o projeto e encerra a pauta do dia. Com os cumprimentos, o presidente da Andifes, dá 120 

início a pauta do dia 24 de agosto, informando que a Diretoria se ausentará às 10h, para 121 

reunião com o ministro da Educação e passa a palavra ao pró-reitor Maurício Viegas da Silva 122 

(FORGEPE), que faz os seguintes informes: no dia 16/8/2017, houve reunião técnica do 123 

FORGEPE com a Secretaria de Gestão de Pessoas do MPOG (SGP), estiveram presentes o 124 

Secretário Augusto Akira Chiba; Secretário-Adjunto Fernando Braga e Coordenador-Geral de 125 

Saúde, Segurança e Qualidade no Trabalho, Carlos Cézar Soares Batista. A pauta da reunião 126 

foi as novas medidas anunciadas pelo governo, referente as estruturas das carreias do serviço 127 

público. O pró-reitor faz uma apresentação sobre as análises destas medidas anunciadas pelo 128 

Governo Federal e demais pautas de pessoal. A referida apresentação será publicada no site 129 

da Andifes. A reitora Márcia Abrahão (UnB), faz informes: INEP e MEC decidiram não realizar o 130 

ENEM com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos 131 

(Cebraspe); esclarece que o contrato do Cebraspe está regular; relata situação do orçamento 132 

da UnB. No próximo ponto da pauta, o Pleno discute: agenda de trabalho e organização das 133 

Comissões Temáticas da Andifes. Com a palavra, o Secretário Excetivo Gustavo Balduino, 134 

esclarece o funcionamento das Comissões, Fóruns e Colégios da Andifes, e para que seja feita 135 

a reorganização das comissões, sugere que cada reitor encaminhe à Secretaria da Andifes de 136 

qual comissão deseja participar. A reitora Maria José de Sena (UFRPE), entrega ao reitor Rui 137 

Oppermann (UFRGS), documento com referências para o processo de   institucionalização de 138 

Educação a Distância (EAD) no sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), o documento foi 139 

produzido no grupo de trabalho da Capes, no qual a reitora representa a Andifes. A reitora 140 

informa ainda que a Capes encaminhará um exemplar do documento para todas as 141 

universidades. O reitor Rui Oppermann (UFRGS), informa que a pedido do presidente 142 

Emmanuel Tourinho, a Comissão de Desenvolvimento Acadêmico, Educação a Distância e 143 

Avaliação discuta sobre um representante no grupo de trabalho de educação da SBPC. O reitor 144 

Gilciano Saraiva Nogueira (UFVJM), sugere que a Andifes crie uma comissão para tratar dos 145 

assuntos das universidades com campi novos ou insira estes assuntos na Comissão de Novas 146 

Universidades. Em seguida o Pleno debate sobre defesa da autonomia universitária. O reitor 147 

Silvio Luiz de Oliveira Soglia (UFRB), relata o ocorrido na UFRB, quando a Justiça Federal 148 

cancelou a entrega do título de Doutor Honoris Causa ao ex-presidente Luís Inácio Lula da 149 

Silva. A Coordenadora do Colégio de Pró-reitores de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação das 150 

IFES – (COPROPI), pró-reitora Maria Clorinda faz informes de demanda repassadas a 151 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP): edital para complementar as obras inacabadas 152 

com recursos do CT-Infra; solicita que as pró-reitoras que ainda não responderam formulário 153 

encaminhado pelo COPROPI, respondam; em outubro o edital vai estar disponível; solicita o 154 

apoio dos reitores para mobilização nacional na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A 155 

coordenadora do Colégio de Pró-reitores de Graduação das IFES (COGRAD), pró-reitora 156 

Ariane Menezes,  faz informes: acontecerá nos dias 31/8 a 2/9, reunião do  Fórum Nacional de 157 

Pró-Reitores de Graduação (ForGRAD) em São Paulo; O COGRAD continua em  discussão 158 

com o MEC  sobre a lei de cotas; esteve em reunião na Capes, e na ocasião foi informado que 159 

o programa de prodocência foi encerrado, e os recursos serão encaminhados para o Programa 160 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid); o Plano Nacional de Formação de 161 

Professores da Educação Básica (PARFOR) está em fase de reestruturação do edital, e os 162 



 

recursos serão repassados para a Instituição e não para o professor;  serão mantidos os 163 

recursos para bolsas, custeio e capital; a situação do Exame Nacional de Desempenho de 164 

Estudantes (Enade) ainda está em discussão. O próximo ponto de pauta é: Participação da 165 

Andifes na Conferência Regional de Educação Superior (CRES). O reitor Rui Oppermann 166 

(UFRGS) explana sobre a Conferência, seus 6 eixos temáticos e destaca que a Andifes irá 167 

propor temas para a conferência, a III Conferência Regional será realizada de 11 a 15 de junho 168 

de 2018, na cidade de Córdoba, na Argentina; a Comissão de Relações Internacionais (CRIA) 169 

possui um grupo que coordenará este trabalho; há possibilidade de a Andifes realizar um 170 

seminário em março/2018 e para isso solicita que as universidades se mobilizem e enviem à 171 

Andifes, propostas sobre os eixos a serem debatidos no seminário. Na pauta: Homologação do 172 

Diretório Nacional, reitores da região Sudeste e Nordeste indicam seus representantes e os 173 

demais informarão posteriormente. O reitor Rui Oppermann agradece a presença de todos e 174 

encerra as atividades do período da manhã. Com os cumprimentos, o presidente Emmanuel 175 

Tourinho dá início a pauta do período da tarde e faz informes da reunião com o ministro da 176 

educação, realizada no período da manhã: na oportunidade o ministro informou que o MEC tem 177 

se esforçado para manter o orçamento; o valor de custeio é igual ao do ano de 2017; vai manter 178 

o orçamento de custeio e o de investimento depende do MPOG; foi reiterado a posição de que 179 

os recursos de investimento deve ficar no MEC; o PDU da internacionalização será feito por 180 

meio de TED; não há respostas quanto a questão do Programa Mais Médicos; os recursos do  181 

Condicap serão corrigido; o problema com o Hospital da Unifesp foi resolvido; será liberado 2 182 

milhões para construção do alojamento da UFRJ; haverá coletiva com a Presidente do INEP, 183 

Maria Inês Fini e a Polícia Federal, para informar o resultado de investigação de fraude no 184 

ENEM. O reitor Orlando Amaral (UFG), presidente da Comissão de orçamento da Andifes, 185 

informa que fez um levantamento da execução orçamentária dos anos de 2016 e 2017, o 186 

levantamento será disponibilizado a todos os reitores e explana sobre documento aprovado por 187 

unanimidade pela Plenária do FORPLAD, em 24 de agosto de 2017, relatando as 188 

preocupações e solicitando que a Andifes interceda junto ao Governo Federal e adote ações 189 

emergenciais visando o reequilíbrio orçamentário e financeiro das Universidades Federais e a 190 

recomposição do orçamento da PLOA 2018.  No próximo ponto da pauta, o Pleno debate a 191 

conjuntura e o financiamento das Universidades Federais. Após o debate, o presidente faz os 192 

encaminhamentos: não aceitar a indefinição do orçamento de investimento das Universidades 193 

Federais; trabalhar numa nota sobre a situação orçamentária; publicar nota em solidariedade à 194 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFBA). O presidente agradece a presença de 195 

todos e encerra a CLXVI reunião ordinária do Conselho Pleno. As declarações completas dessa 196 

reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, Gustavo 197 

Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata. 198 

 
Gustavo Henrique de Sousa Balduino 

Secretário executivo da Andifes 


