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Palavra da Presidente  

 Diálogo e avanços 
 Este relatório visa mostrar um resumo dos esforços realizados pela 
Diretoria Executiva da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Andifes) no incansável debate e defesa da educa-
ção pública e gratuita, com qualidade e inclusão, não apenas da educação 
superior, mas numa perspectiva sistêmica, que propicie a formação para a 
cidadania plena. Atualmente, na condição de interlocutora junto ao Ministério 
da Educação (MEC), demais ministérios e instituições da esfera pública federal; 
Congresso Nacional, sociedades cientí�cas e associações de categorias pro�s-
sionais afetas à área, e com a sociedade civil, propusemos melhorias e avanços 
para as instituições federais desse nível de ensino, com vistas ao desenvolvi-
mento econômico, social  e humano do Brasil sem perder de vista os avanços 
em todos os níveis da sociedade brasileira, de modo a ajudar os compatriotas 
a usufruir de seus direitos civis no que tange à educação e tantos outros 
estabelecidos na Constituição Cidadã de 1988. 

 Ao assumir em julho de 2016 a gestão para o biênio 2016-2017 da 
associação,  com os reitores Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG), Orlan-
do Afonso Valle do Amaral (UFG), Paulo Afonso Burmann (UFMS) e Sueo 
Numazawa (UFRA), diretoria representativa de instituições de todas as regiões 
do Brasil, nos somamos integralmente nos nossos objetivos, aprovados em 
unanimidade pelo Conselho Pleno da Andifes, em especial, quanto: ao fortale-
cimento da educação superior pública gratuita, com qualidade, laica e inclusi-
va; à consolidação da expansão das Universidades Federais e ao planejamento 
de novo ciclo de expansão das Universidades Federais com interiorização e 
internacionalização; à defesa da autonomia universitária; ao aperfeiçoamento 
do modelo de matriz de �nanciamento da educação superior; ao respeito e 
execução das pactuações entre MEC e universidades;  ao �nanciamento e 
sustentabilidade das Universidades Federais; à elaboração da agenda Andifes 
para cumprimento das ações prioritárias do seu Plano de Desenvolvimento 
das Universidades (PDU); ao fortalecimento e quali�cação da internacionaliza-
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ção; ao aperfeiçoamento dos programas de formação de professores da rede 
pública; ao aperfeiçoamento das políticas de acesso e permanência das 
Universidades Federais; ao aprimoramento da avaliação institucional e da 
autonomia; à ampliação e quali�cação da articulação do ensino superior com 
os demais níveis de ensino, assim como com a crescente produção de conhe-
cimento e geração de produtos, que favoreçam a melhoria de vida das pesso-
as. 

 Vivenciamos durante o ano inteiro os impactos nas Universidades 
Federais das fortes mudanças no contexto do governo federal resultantes do 
impedimento da Presidenta Dilma Rousse� e da instalação do governo interi-
no do Presidente Michel Temer, com as trocas de equipes gestoras nos minis-
térios e instituições governamentais, que resultaram em conturbação na vida 
dos brasileiros e de nossas universidades, com os longos períodos de ocupa-
ções de estudantes e greves dos professores e técnicos. Em todas essas situa-
ções seguimos a estratégia do diálogo construtivo, contínuo e permanente 
com os fóruns, comissões e colégios da Andifes, com sindicatos, representa-
ções estudantis, com as instâncias do governo federal, sem abrir mão de atitu-
de altiva, quando em duas notas especí�cas e em várias  entrevistas aponta-
mos as dissonâncias, das Universidades Federais e de seus reitores, e prejuízos 
à democracia e ao estado de direito das políticas ou práticas do governo 
Temer, em especial nas notas públicas contra a aprovação da PEC nº 95 e do 
envio das Forças Armadas para atuar nas manifestações realizadas em Brasília, 
contra as reformas da previdência e trabalhista.

 Tal conjuntura impactou negativamente o virtuoso ciclo expansionis-
ta do ensino superior necessária ao cumprimento de diversas metas do PNE, 
principalmente pela crescente crise que ocasionou mais cortes em orçamento 
de custeio e capital para as Universidades Federais. O cenário da crise exigiu 
da Diretoria e das Comissões, Fóruns e Colégios da Andifes uma maior capaci-
dade de dialogar, de manter e retomar diversos temas nos seus seminários e 
agendas do Conselho Pleno com vistas a manter no centro da atenção das 
Universidades Federais e do governo e do nosso planejamento institucional, o 

papel precípuo e inarredável das Universidades Federais como principais 
promotoras do desenvolvimento econômico e social do país. 

 Nesse cenário de permanente inquietação, podemos a�rmar que a 
Andifes viveu um dos momentos mais difíceis desses 28 anos, mas temos a 
convicção de termos avançado, mantendo a capacidade de dialogar, sabendo 
convergir e divergir das propostas e das opiniões, no momento e condições 
compatíveis com a gestão pública e convivência democrática. Em vistas às 
mudanças e novas tendências, buscamos incessantemente preservar o papel 
histórico da Andifes no contexto das instituições públicas de ensino superior, 
vitais para o desenvolvimento nacional. 

 Cremos ter honrado o compromisso coletivo da Andifes para com os 
avanços da educação brasileira sinalizados no Plano Nacional de Educação 
(PNE); com a defesa da democracia e dos direitos sociais conquistados pela 
sociedade brasileira, ampliando a inserção das universidades e demais 
instituições federais de educação superior no exercício da soberania, para o 
aperfeiçoamento da nação brasileira. Não obstante as circunstâncias adver-
sas, as instituições federais de ensino compromissadas com o desenvolvimen-
to nacional e regional, e responsáveis por 90% da produção cientí�ca e tecno-
lógica do país, mantiveram-se, por meio da Andifes, vozes respeitosas e 
respeitáveis no cenário político e educacional brasileiro.

Brasília, 28 de julho de 2017.

Ângela Maria Paiva Cruz
Presidente da Andifes



 Tomou posse, dia 28 de julho, a nova presidente da Andifes, reitora 
Ângela Maria Paiva Cruz.  Juntamente com ela, assume a Diretoria Executiva, o 
reitor Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG), como 1º vice-presidente, o 
reitor Paulo Afonso Burmann (UFSM) como suplente, o reitor Orlando Afonso 
Valle do Amaral (UFG), como 2º vice-presidente e o reitor Sueo Numazawa 
(UFRA), como suplente. 

Agosto 2016

 A presidente da Andifes, a reitora Ângela Paiva Cruz (UFRN) participou 
no dia 02 de agosto, na Câmara dos Deputados, de seminário, que debateu o 
Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento foi realizado pelas 
comissões de Ciência e Tecnologia do Senado Federal e da Câmara dos Deputa-
dos, e também pela Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e 
Inovação. Na ocasião, a reitora compôs a mesa de encerramento dos debates, 
presidida pelo deputado Celso Pansera.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES

Julho 2016

SEMINÁRIO DISCUTE MARCO LEGAL
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA 



 A Diretoria Executiva da Andifes realizou no mês de agosto, em Brasí-
lia, a primeira reunião da nova composição. Entre os temas debatidos estive-
ram o orçamento das Universidades Federais e o planejamento de trabalho da 
Associação para os próximos meses. Os diálogos aconteceram na sede da 
entidade, e contou com a presença da presidente da Frente Parlamentar pela 
Valorização das Universidades Federais, a deputada Margarida Salomão.

 Durante a CLIV reunião ordinária do Conselho Pleno, a Andifes rece-
beu o secretário da SESu/MEC, Paulo Barone, para discutir os principais temas 
de interesse das Universidades Federais. O decreto nº 8.777/2016, que estipula 
um plano de dados para universidades e institutos federais, também foi um 
dos itens da pauta, além da inclusão de serviço nos portais das instituições.  
Ainda na mesma data, a Andifes participou de ato público na Câmara dos 
Deputados promovido pela Frente Parlamentar Mista Pela Valorização das 
Universidades Federais. A sessão contou com a presença de 48 reitores de 
Universidades Federais, e também de parlamentares de vários partidos políti-
cos, como PT, PCdoB, DEM, PMDB, PSDB, PROS, PTB e PSB, que acompanharam 
a apresentação, em primeira mão, do resultado do relatório “Per�l Socioeco-
nômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades Federais 
Brasileiras”.
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1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO 
E APRESENTAÇÃO DO PERFIL DISCENTE 

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS



 No �m do mês de agosto, a recém empossada Diretoria Executiva da 
Andifes reuniu-se com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Entre os 
assuntos abordados, o orçamento foi destaque. 

 Realizado no dia 31 de agosto de 2016, a Universidade foi sede do 
Seminário Andifes intitulado "Universidade, Ciência, Tecnologia & Inovação e 
Desenvolvimento". Foram realizadas duas mesas de palestrantes sobre a temá-
tica. No dia 1º de setembro, a associação realizou sua CLV Reunião Ordinária.

Andifes06

APRESENTAÇÃO DO PERFIL DISCENTE
À IMPRENSA

 No dia 18 de agosto, em coletiva de imprensa, realizada na sede da 
associação, em Brasília, a Andifes apresentou os números da pesquisa que 
reúne as características socioeconômicas básicas dos estudantes de gradua-
ção das Universidades Federais atendidos nas cinco regiões geográ�cas do 
país. Dando continuidade ao estudo que já vinha sendo desenvolvido pela 
Andifes, o diagnóstico, implementado em 2014, é a quarta atualização, realiza-
da quatro anos após a última pesquisa. A pesquisa foi realizada com contribui-
ção do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 
(FONAPRACE).

1ª REUNIÃO DA NOVA GESTÃO 
COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO

EVENTOS DA ANDIFES NA UFCSPA



 Em setembro, a Andifes lançou a 17ª edição do Prêmio Andifes de 
Jornalismo, que busca incentivar a produção jornalística e estimular o debate 
sobre educação, premiando matérias sobre ensino superior e educação básica, 
veiculadas em jornais, revistas e sites jornalísticos.  
 Na categoria educação básica a série vencedora foi ‘O Raio X das Esco-
las do País’, e na categoria Ensino Superior, a série intitulada ‘Desa�os e Cami-
nhos para a Formação de Professores no Brasil’, foi a ganhadora.
 A reportagem O Raio X das escolas do País apresentou uma série espe-
cial de três capítulos sobre a infraestrutura das unidades de ensino básico no 
Brasil. O texto tem autoria dos jornalistas Thiago Reis e Ana Carolina Moreno. 
Sua publicação ocorreu no portal G1, de agosto de 2015.
 Na série Desa�os e caminhos para a formação de professores no Brasil, 
os jornalistas do portal Porvir, Marina Lopes e Vinícius de Oliveira abordaram 
um debate de como devem ser preparados os novos pro�ssionais da educa-
ção. As quatro matérias que compõem a série foram publicadas em outubro de 
2015.

Setembro 2016

 A presidente da Andifes, reitora Ângela Paiva Cruz participou, no dia 27 
de setembro, na sede da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), da abertura do 9º Fórum Nacional de Coordenadores do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Na ocasião, Ângela declarou 
apoio integral da instituição à UAB. “Trago aqui os parabéns da rede federal de 
ensino superior pelos dez anos de profícua atuação na educação a distância 
pelas redes públicas do Brasil. A UAB é um programa de grande virtude na 
democratização do ensino superior. Com esse sistema, o Brasil pode ter uma 
grande transformação”. 
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PRÊMIO ANDIFES DE JORNALISMO

FÓRUM DE COORDENADORES UAB 



 Na oportunidade, o Plenário do Colégio de Pró-reitores de Gradua-
ção das Universidades Federais, tratou do tema, Reforma do Ensino Médio e 
a Medida Provisória nº 746 de 22 de setembro de 2016.

 Em setembro, a Federação de Sindicatos dos Trabalhadores em 
Universidades Brasileiras (FASUBRA) Sindical compareceu à reunião ordiná-
ria do Conselho Pleno da Andifes, em Brasília-DF, para informar sobre o 
estado de greve da categoria dos técnicos administrativos em educação, e 
também solicitaram uma reunião para discutir a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 241/16.

Outubro 2016

Andifes08

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO

REUNIÃO DO COGRAD

 Nos dias 9 e 10 de novembro, na cidade do México, o vice-presiden-
te, reitor Paulo Márcio de Faria e Silva participou do encontro que teve 
como pauta de discussões: a) reconhecimento de estudos e títulos e garan-
tia de qualidade; b) conhecimento inovação e competitividade; c) estrutura 
e organização da Cumbre de Presidentes de Conselhos de Reitores; Confe-
rência Regional e Conferência Mundial de Educação Superior.

II CUMBRE DE PRESIDENTES DE RECTORES DE LA
COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS
 Y CARIBEÑOS (CELAC) – UNIÓN EUROPEA (UE)



 A Diretoria Executiva da Andifes reuniu-se no dia 05 de outubro, com 
membros da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
(CMO) do Congresso Nacional e da Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados, em Brasília. Em nome da associação, eles solicitaram apoio na 
aprovação da sugestão de emenda de apropriação à Lei Orçamentária Anual 
de 2017, no valor de R$ 500 milhões – a mesma foi aprovada por unanimida-
de em 11 de novembro de 2016. A Andifes também apresentou emenda 
junto ao presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática (CCTCI), Alexandre Leite (DEM-SP), no valor de R$ 400 milhões.

 A Andifes e outras associações como ABIEE, ABRUC, ABRUEM, ANEC, 
ANUP e ANACEU, se reuniram para debater uma pauta comum entre as 
entidades a favor da Educação Superior do País, no dia 10 de outubro, com o 
presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), 
reitor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto. O objetivo do encontro foi que 
cada associação apresentasse sua pauta de trabalho com um olhar voltado 
para o futuro, focado nas ações articuladas para o desenvolvimento da 
Educação Superior, e assim visando uma atuação conjunta na interlocução 
dos temas da educação junto ao Governo Federal e seus ministérios, além do 
parlamento.
 Durante a reunião, os representantes se manifestaram a favor da 
construção de uma pauta e atuação conjunta entre as associações e o CRUB. 
Cada representante teve a oportunidade de apresentar a pauta de sua 
Entidade, bem como suas preocupações em relação ao futuro das ações de 
melhoria da Educação no país. 
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EMENDAS ANDIFES

REUNIÃO DA ANDIFES
COM ASSOCIAÇÕES ANÁLOGAS



 A Diretoria Executiva participou no dia 18 de outubro, na Secretaria 
de Educação Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC), do lança-
mento do Projeto Piloto da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) 
para implementação do Programa Paulo Freire de Mobilidade Acadêmica 
para Estudantes de Programas Universitários de Formação de Professores.  
O programa visa promover a mobilidade acadêmica em carreiras relaciona-
das ao exercício da pro�ssão docente. Os níveis educacionais alvos são, 
portanto, a educação infantil, o ensino fundamental e médio, a educação 
especial e a técnico-pro�ssional.

 A Diretoria Executiva se reuniu, no dia 18 de outubro de 2016, com 
representantes do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 
Ensino Superior (Andes), Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técni-
co-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil 
(FASUBRA), Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Institui-
ções Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
(PROIFES), Assembleia Nacional dos Estudantes Livre (ANEL) e União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE) para discutir o impacto da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) nº 241/2016 nas Universidades Federais. A entidade se 
posicionou de forma contrária à PEC. 

 No dia 19 de outubro, o Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos 
Comunitários e Estudantis esteve reunido na Andifes para tratar dos assun-
tos: os usos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), meto-
dologia das análises socioeconômicas para ingresso nos programas de 
assistência estudantil, matriz PNAES, prognóstico da assistência estudantil 
para 2017, entre outros assuntos gerais.

PROGRAMA PAULO FREIRE
DE MOBILIDADE ACADÊMICA

REUNIÃO DO FONAPRACE

REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA PEC DOS
GASTOS PÚBLICOS COM ENTIDADES

Andifes10



 O segundo vice-presidente da Andifes, o reitor da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Orlando Amaral, participou no dia 31 de outubro de 
audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa (CDH) do Senado Federal, em Brasília, que debateu os 
efeitos nas políticas educacionais e sociais da Proposta de Emenda Consti-
tucional nº 241, denominada de PEC 55, que limita os gastos públicos pelos 
próximos 20 anos.
 Em nome da Andifes, o reitor Orlando Amaral falou sobre os impac-
tos da PEC para as Universidades Federais Brasileiras e sobre a clara posição 
da Andifes em relação à proposta. "Defendemos uma educação pública de 
qualidade e inclusiva e, por isso, nosso questionamento quanto a uma 
medida tão draconiana como essa", explicou. O segundo vice-presidente da 
Andifes lembrou ainda a expansão das Universidades Federais entre 2007 e 
2014, quando o número de estudantes matriculados dobrou, mas conside-
ra que a interiorização da educação superior foi a principal conquista. "O 
Brasil tinha na ordem de 100 cidades com a presença de universidades e 
agora são mais de 300 levando a educação mais perto dos cidadãos, dando 
oportunidade a milhares de jovens brasileiros que, de outra forma, não 
teriam acesso à universidade", a�rmou. Entretanto, segundo Orlando 
Amaral, o grande processo de expansão ainda está em curso e precisa ser 
consolidado.

 N os dias 3 e 4 de novembro, o Fórum de Dirigentes de Contabilida-
de e Finanças das Universidades Federais, tratou dos assuntos: Auditores 
Contábeis de Rotinas e de Demonstrativos - CONAUD e CONDESAUD, 
demonstrativos Contábeis e regularizações Contábeis.

AUDIÊNCIA SOBRE A PEC DOS
GASTOS PÚBLICOS NO SENADO

Novembro 2016

REUNIÃO DO FONDCF
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 A presidente da Andifes, Ângela Maria Paiva, destacou durante audi-
ência pública realizada no Senado Federal, no dia 16 de novembro, que 
somente em dezembro a Andifes consolidará um documento apresentando 
as considerações sobre a reestruturação do ensino médio. Segundo ela, os 
cinco diretórios regionais que compõem a Andifes foram orientados a reali-
zar colóquios e encontros sobre a reforma do ensino médio e encaminhar 
suas proposições para a associação. Ângela Paiva ressaltou a importância de 
a educação ser tratada como um sistema e destacou que todas as universi-
dades de cada região estão participando do debate.

AUDIÊNCIA SOBRE O NOVO 
ENSINO MÉDIO NO SENADO

 A 1ª Reunião Plenária do Colégio de Gestores de Comunicação das 
Universidades Federais (CGCUF), órgão assessor da Andifes, foi realizada nos 
dias 21 e 22 de novembro, na sede da entidade, em Brasília.  Participaram do 
evento, que teve o objetivo de apresentar as diretrizes e eleger a nova 
diretoria, cerca de 50 pro�ssionais da área da Comunicação. Bruno Carvalho, 
assessor chefe de comunicação da Universidade Federal de São João del-Rei 
(UFSJ), foi eleito diretor do Colégio, tendo como vice Alessandra Castilho, 
chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Federal do 
ABC (UFABC).  A diretoria conta ainda com a participação da diretora de 
Comunicação Social da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri (UFVJM), Amanda Monteiro, como secretária. 

1ª REUNIÃO DO CGCUF

Andifes12



 No dia 23 de novembro, aconteceu em Brasília, o seminário “Por 
que, para que e como internacionalizar a Universidade Federal? ”, organiza-
do pela Andifes. Para o reitor da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Anísio Brasileiro, que conduziu a abertura do evento, internacionali-
zar tem a ver com a natureza do conhecimento. “Para quê internacionalizar? 
Para trabalhar de maneira solidária em torno da resolução e problemas 
nacionais e internacionais para a aplicação de pesquisas, buscando a 
melhoria de vida das pessoas”.

SEMINÁRIO

 A reunião mensal dos dirigentes entre várias discussões, contou 
com a participação do secretário de Ensino Superior (SESu/MEC), Paulo 
Barone. A pauta também tratou do orçamento das universidades de 2016 e 
2017 com apresentação do reitor Orlando Amaral (UFG) e os indicadores de 
ensino superior, com apresentação feita pelo reitor Paulo Afonso Burmann 
(UFSM).

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO

 O Conselho Pleno da Andifes reuniu-se no dia 01 de dezembro e 
recebeu o Subprocurador-Geral Federal, Gabriel de Mello Galvão para tratar 
dos problemas resultantes de ocupações de estudantes, greves de professo-
res e técnicos, que aconteceram devido a posição contrária à aprovação da 
PEC 55. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO

Dezembro 2016
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“POR QUE, PARA QUE E COMO 
INTERNACIONALIZAR A UNIVERSIDADE FEDERAL”



Andifes14

 A presidente da Andifes, Ângela Paiva Cruz participou no dia 14 de 
dezembro da cerimônia de entrega do Prêmio Capes de Tese 2016, iniciativa 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
que consagra os melhores trabalhos de doutorado defendidos nos progra-
mas de pós-graduação do país. Ao todo, 48 teses foram premiadas e 88 
receberam menções honrosas.

 Andifes discutiu a MP nº 746 por meio do seminário “Ensino Médio, conhecimento, desenvolvimento e cidadania”. O evento iniciou pela manhã com a apre-
sentação dos resultados dos seminários regionais sobre a reforma do Ensino Médio. Sobre o tema, falaram os reitores João Carlos Salles, da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), Reinaldo Centoducate, da Universidade Federal do Espirito Santo (UFES), Liane Calarge, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 
Isabel Cristina Auler Pereira, Universidade Federal de Tocantins (UFT), e Rui Oppermann, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
 Após a fala dos reitores, foi a vez da deputada federal, Maria Auxiliadora Rezende, integrante da Comissão Especial da reforma do Ensino Médio, discursar. 
O deputado federal, Reginaldo Lopes, membro da Comissão de Reformulação do Ensino Médio, os senadores Pedro Chaves, relator da Medida Provisória 746, e 
Fátima Bezerra, vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, também tiveram espaço para discutir os temas relevantes ao Seminário. A manhã de 
trabalho foi encerrada com a participação do Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Rossieli Soares da Silva. O evento também teve a 
presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicação (MCTIC), Gilberto Kassab, que falou sobre Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento do país, 
durante a abertura do encontro. 
 Ainda no mesmo dia, o debate “A Andifes e a Educação Pública: história e perspectivas”, reuniu gerações de ex-presidentes da Andifes para a troca de expe-
riências em evento realizado no dia 14 de dezembro, em Brasília. Segundo a presidente da Andifes, a reitora Ângela Paiva Cruz (UFRN), esse encontro sempre se 
justi�ca, pois, o diálogo contínuo com a história é fundamental para projetar o futuro. O debate foi acompanhado por dezenas de reitores e também ex-reitores. A 
participação de pró-reitores, presidentes de fóruns e convidados externos à Andifes enriqueceram bastante as ideias.

PRÊMIO CAPES DE TESES 2016

SEMINÁRIOS MARCAM O ENCERRAMENTO
DAS ATIVIDADES DE 2016
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 Realizado em Brasília, reuniu reitores (as), ministros, parlamentares e 
vários outros convidados. Os ex-presidentes da Andifes, Targino de Araújo 
Filho e Maria Lúcia Cavalli Neder foram os homenageados com a medalha ao 
Mérito da Andifes.

EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO
 DE FINAL DE ANO DA ANDIFES



Andifes16

 A Andifes, representada pela presidente da entidade, a reitora da 
Federal do Rio Grande do Norte, Ângela Paiva Cruz e pelo reitor da Universi-
dade Federal do Pará, Emmanuel Zagury Tourinho, é membro do Conselho 
de Ciência e Tecnologia (CCT), que se reuniu pela primeira vez, desde a 
retomada dos trabalhos, na terça-feira, 24 de janeiro. O evento aconteceu na 
sede do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico 
(CNPq), em Brasília, e contou com a presença do presidente da República, 
Michel Temer e do ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunica-
ções (MCTIC), Gilberto Kassab. 
 No encontro, a Andifes ainda participou da reunião de duas das seis 
comissões temáticas. Ângela é integrante da Comissão de Financiamento, 
Cooperação Internacional, Acompanhamento e Avaliação e Tourinho, que é 
presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Andifes, compõe a 
comissão de Capital Humano. O colegiado ainda se divide em Assuntos 
Cibernéticos; Marco Legal; Pesquisa e Infraestrutura; e Tecnologia e Inova-
ção. Criado em 1996, o CCT é um órgão consultivo de assessoramento supe-
rior da Presidência da República para formulação, implementação e avalia-
ção da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

REUNIÃO DO CONSELHO DE CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA (CCT) 

Janeiro 2017

2017
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 A Diretoria Executiva da Andifes esteve reunida, no dia 31 de janei-
ro, com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 
(MCTIC), Gilberto Kassab. Além do ministro, participou do encontro o secre-
tário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTIC, Álvaro Prata. 
O encontro teve por objetivo discutir projetos e recursos para a pesquisa 
nas Universidades Federais. Na oportunidade, a Diretoria ainda pediu ao 
ministro Kassab a recuperação da emenda aprovada no valor de R$ 40 
milhões para o �nanciamento de projetos de implantação, recuperação e 
modernização da infraestrutura de pesquisa nas instituições públicas de 
ensino superior e de pesquisa (CT-Infra). 

1ª REUNIÃO COM O MINISTRO DA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÕES 

 A Andifes realizou no dia 01 de fevereiro, a primeira reunião do ano 
de 2017. O secretário de Educação Superior (SESu/MEC), Paulo Barone, que 
foi um dos convidados na reunião ordinária do Conselho Pleno, falou sobre 
a manutenção de ações e programas da pasta. Entre as pautas discutidas 
estavam a educação no campo, formação de professores indígenas, entre 
outros. Para falar sobre as providências que o MEC vai tomar para tornar o 
Enem ‘mais sustentável’, a reunião mensal contou com a presença da presi-
dente do INEP, Maria Inês Fini. O edital de projetos estruturantes anunciado 
pelo presidente da FINEP, Marcos Cintra, também foi destaque.  O encontro 
contou com a presença massiva de dirigentes e pró-reitores.

Fevereiro 2017

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO 



“BRASIL, 
CONJUNTURA E 
PERSPECTIVAS” 

Andifes18

 A atual situação econômica do país e seus desdobramentos foi o 
tema do seminário “Brasil, Conjuntura e Perspectiva”, promovido pela Asso-
ciação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes), dia 20 de fevereiro, na Universidade Federal do Rio do Janeiro 
(UFRJ).  Em sua terceira edição, o evento recebeu especialistas que apresen-
taram suas análises a respeito do quadro econômico, as perspectivas e 
implicações no planejamento e na implementação das ações de governo e 
das políticas públicas vigentes.
 Com a moderação do segundo vice-presidente da Andifes, reitor 
Orlando Amaral (UFG), a mesa de debates contou com as opiniões do 
ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), ex-reitor e professor 
emérito, Clélio Campolina (UFMG); o ex-presidente do Banco Nacional do 
Desenvolvimento (BNDES), e professor Luciano Coutinho, o professor de 
economia, Fernando Sarti (Unicamp) e o especialista do Banco Santander, 
Éverton Gomes.
 Também na UFRJ, foram discutidas as políticas para o ensino supe-
rior, a partir do seminário “Prerrogativas da Autonomia Universitária” que 
enfatizou o papel da universidade na construção de uma sociedade mais 
pluralista e questionou perda da autonomia universitária, que se dá tanto 
pela criminalização da liberdade de pensamento e de expressão, quanto 
pelo corte de verbas previstas em lei.

 A manutenção do �nanciamento da educação superior pública, a 
atual situação econômica e política do país e a crise �nanceira do estado do 
Rio de Janeiro foram os principais assuntos abordados no ato público de 
apoio às universidades estaduais �uminenses, que a Andifes promoveu no 
dia 20 de fevereiro, no campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ). 
 O evento contou com a presença de mais de 40 reitores de Universi-
dades Federais de todo o País, além de estudantes, professores, técnicos, e 
dos reitores das três instituições públicas �uminenses de Ensino Superior - 
Ruy Garcia Marques (UERJ), Luís César Passoni (Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF) e Maria Cristina de Assis (Centro 
Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO).

SEMINÁRIO

ATO DE APOIO À UERJ 

“PRERROGATIVAS 
DA AUTONOMIA 
UNIVERSITÁRIA”
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 A Diretoria Executiva da Andifes participou no dia 07 de março, de 
reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para 
discutir a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº395, que 
trata da alteração da redação do inciso IV, do artigo 206 da Constituição Fede-
ral, referente à gratuidade do ensino público em estabelecimentos o�ciais, 
possibilitando a cobrança por cursos de pós-graduação lato sensu (especiali-
zações). Também estiveram presentes o presidente da ABRUEM, reitor Aldo 
Nelson Bona; o presidente do CRUB, reitor Benedito Guimarães Aguiar Neto; o 
presidente da ANPROTEC, professor Jorge Luis Nicolas Audy; e o presidente 
do Fórum das Fundações de Apoio à Pesquisa, Sérgio Gargioni. 

Março 2017

REUNIÃO COM O PRESIDENTE
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

 A Diretoria Executiva reuniu-se no dia 14 de março para tratar das 
demandas dos coordenadores do FORGEPE. Na ocasião, foi acordado um 
estudo sobre per�l dos técnicos-administrativos lotados nas Universidades 
Federais. 

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 



Andifes20

 Reunião com a Casa Civil para discutir sobre a proposta de parceria 
para o Programa Nacional de Voluntariado. 

PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO

 A Andifes promoveu no dia, 22 de março, seminário que discutiu a 
necessidade e as possíveis alternativas à Reforma da Previdência. O evento 
contou com as contribuições do senador e ex-ministro da Previdência, José 
Pimentel (PT/CE), o ex-presidente do Instituto Nacional de Seguro Social 
(INSS), Lindolfo Neto e a professora da Universidade Federal de Alfenas, 
(UNIFAL-MG), Luisa Terra, como palestrantes, além de reitores, pró-reitores e 
convidados.

SEMINÁRIO DEBATE REFORMA DA PREVIDÊNCIA

 Na CLXI reunião do Pleno, a Associação recebeu o secretário da 
SESu/MEC, Paulo Barone para discutir os principais temas de interesse das 
Universidades Federais, além da presidente do INEP, Maria Inês Fini, o coor-
denador da Capes, Luiz Alberto de Lira e o presidente da EBSERH, Kleber de 
Morais. 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO



“O QUE DIZ O CENSO 
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2015” 
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Abril 2017

 Reunião dos coordenadores do Fórum Nacional de Pró-reitores de 
Assuntos Comunitários e Estudantis.

REUNIÃO DO FONAPRACE

 Em abril, a Andifes apresentou os dados mais recentes do Censo da 
Educação, com a participação do diretor de Estatísticas do INEP, Carlos 
Eduardo Moreno Sampaio. Na ocasião, o coordenador do FORPLAD, o 
pró-reitor Tomás Dias Sant’Ana – UNIFAL-MG, falou sobre os dados da Matriz 
Andifes de Orçamento de Custeio e Capital (OCC).

SEMINÁRIO

 A reunião do Conselho Pleno do mês de abril, recebeu o secretário 
de Educação Superior (SESu/MEC), Paulo Barone, que falou sobre o orça-
mento 2018. O encontro mensal também recebeu representantes do Movi-
mento 2022 – O Brasil que Queremos. 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO



Andifes22

 No dia 24 de maio, o Conselho Pleno da Andifes, em reunião extra-
ordinária, tratou sobre a conjunta política do país. Na ocasião, foi divulgada 
nota pública frente ao emprego das Forças Armadas na manifestação ocor-
rida na mesma data.

 Aconteceu de 9 a 11 de maio, na Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), o XIV Fórum Nacional de Dirigentes de Hospitais Veterinários 
Universitários das Instituições Federais de Ensino Superior (FORDHOV). A 
Andifes foi representada pela reitora da UFRPE, Maria José de Sena. Cerca 
de 80 gestores participaram do evento, entre dirigentes e coordenadores 
de Programas de Residência de Hospitais Veterinários Universitários. 

REUNIÃO DO FORDHOV

Maio 2017

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO
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NOTA PÚBLICA 
 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES 
FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES 

 
PRESERVAR A DEMOCRACIA É TAREFA DE TODOS 

A Diretoria Executiva da Andifes manifesta seu veemente protesto pela 

edição do Decreto de 24 de maio de 2017, que autorizou o emprego das 

Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem no Distrito Federal. Essa 

medida, além de legalmente injusti�icável é também inoportuna pelo 

momento político vivido pelo país e simboliza um Estado de exceção, que 

afronta a Constituição Federal. Manifestações populares e opiniões 

divergentes são naturais e próprias da democracia, que tem instrumentos 

previstos e adequados para combater eventuais excessos. 

 Brasília, 25 de maio de 2017. 



Andifes24

 No dia 29 de maio, a Comissão de Novas Universidades da Andifes 
reuniu-se na UFOB. O encontro, ocorrido em Barreiras, contou com a partici-
pação dos reitores Klaus Capelle (UFABC), Iracema Veloso (UFOB), Jaime 
Giolo (UFFS), Marco Antonio Hansen (Unipampa), Ricardo Ness (UFCA), dos 
vice-reitores Joana Angélica Guimarães da Luz (UFSB) e Roberto Rodrigues 
Ramos (UFCA) e do vice-diretor Mauricio Saldanha Motta (CEFET-MG). Na 
pauta, a elaboração para a Andifes do documento que normatiza critérios e 
parâmetros para criação de universidades e novos campi. Também foram 
retomadas as discussões para construção do Plano de Desenvolvimento 
das Novas Universidades (PDNU), que pretende mostrar as peculiaridades 
das instituições federais de ensino superior localizadas nas regiões interio-
ranas e fronteiriças nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

 No dia 29 de maio, a presidente da Andifes, Ângela Paiva Cruz parti-
cipou da abertura do XI Workshop de Tecnologia da Informação e Comuni-
cação das Instituições de Ensino Superior, em Recife-PE. O WTICIFES é uma 
promoção do Colégio de Gestores de TIC das Universidades Federais que, a 
partir da similaridade dos problemas e desa�os de gestão, busca incentivar 
a troca interinstitucional de experiências e soluções para a efetivação da TIC 
como um instrumento de avanço de todas as Instituições.

WORKSHOP DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS IFES

REUNIÃO DAS NOVAS
UNIVERSIDADES NA UFOB



“POLÍTICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISAS
 PARA O BRASIL, PARA ONDE VAMOS?”
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 A Andifes promoveu no dia 30 de maio, seminário que discutiu as 
políticas de pós-graduação e pesquisa para o Brasil.  O evento contou com 
as contribuições do secretário de Educação Superior (SESu/MEC), Paulo 
Barone,  o presidente da CAPES, Abílio Baeta Neves, o presidente da Comis-
são Nacional de Acompanhamento do Plano Nacional de Pós-Graduação 
(PNPG), Jorge Audy e o presidente do CNPq, Mario Neto Borges, na mesa de 
abertura, e com o presidente da Academia Brasileira de Ciência (ABC), Luiz 
Davidovich e a diretora do Colégio de Pró-reitores de Pesquisa, Pós-Gradua-
ção e Inovação (COPROPI), Maria Clorinda Soares Fioravanti, na segunda 
mesa.

SEMINÁRIO

 A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo da Câmara dos 
Deputados discutiu cortes no orçamento e execução insu�ciente em audi-
ência pública realizada no dia 31 de maio, em Brasília. Na ocasião, a presi-
dente da Andifes, Ângela Paiva Cruz relatou as di�culdades �nanceiras que 
as Universidades Federais estão enfrentando. “Se não houver o repasse de 
recursos suplementares ainda neste ano, o efeito da Emenda do Teto de 
Gastos pode ser fatal para alguns cursos e para os campi do interior do país. 
Poderemos suspender cursos e vagas se não houver suplementação do 
orçamento do segundo semestre para o funcionamento de muitos campus 
e universidade”.

PARTICIPAÇÃO EM 
AUDIÊNCIA PÚBLICA NO SENADO



Andifes26

 A CLXIII reunião do Conselho Pleno Andifes, realizado dia 31, em 
Brasília, recebeu a secretária executiva do Ministério da Educação (MEC), 
Maria Helena Guimarães, a subsecretária de Planejamento e Orçamento do 
MEC, Iara Ferreira Pinheiro e o secretário adjunto do MEC, Felipe Sartori 
Cigollo, que discutiu a continuidade de uma pauta de reivindicações e preo-
cupações das Universidades Federais, como a necessidade de suplementa-
ção, a liberação regular dos limites de empenho, a Portaria nº 28 e a libera-
ção de pessoal e recursos próprios. Na ocasião, a Andifes ainda editou nota 
pública sobre o momento que o país atravessa em sua história.

 
 

PELO ESTADO DE DIREITO E SOBERANIA POPULAR  

 

O Conselho Pleno da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 

de Ensino Superior (ANDIFES), reunido na última quarta-feira, 31 de maio de 2017, 

elaborou nota pública sobre o gravíssimo momento que o Brasil atravessa em sua 

história, com o aprofundamento crescente de uma crise política e econômica que não 

apresenta sinais de superação no curto prazo. Os acontecimentos políticos recentes 

evidenciaram o alcance da crise ética que desgasta perigosamente a legitimidade das 

instituições dos diversos poderes da República. 

 

Não obstante esse cenário de instabilidade, em respeito à sociedade, as 

universidades federais se empenham para o cumprimento de suas responsabilidades 

constitucionais de realizar, com excelência acadêmica reconhecida, o ensino superior, a 

pesquisa cientí�ica e tecnológica e a extensão universitária. 

 

Para tanto, orientam-se por princípios e valores democráticos e republicanos e 

suas ações acadêmicas e administrativas estão referenciadas na ética pública. No 

entanto, encontram-se ameaçadas por gravosas restrições orçamentárias, que precisam 

ser superadas, sob pena de inviabilização de nossas missões. 

 

Entendemos que a solução da crise atual não poderá prescindir da defesa do 

Estado de Direito Democrático, do respeito aos direitos sociais e da liberdade de 

expressão, inscritos na Constituição Federal e na observância de que a legitimidade das 

instituições políticas da República está assentada no princípio da soberania popular.  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO
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Junho 2017

 No dia 20 de junho, o Conselho de Diretores dos Colégios de Aplica-
ção das Universidades Federais esteve reunido e publicou nota de repúdio 
às ações governamentais que não reconhecem os movimentos democráti-
cos em defesa da educação laica e de qualidade.

REUNIÃO DO CONDICAP 

 No dia 19 de junho, o Fórum Nacional de Pró-reitores de Gestão de 
Pessoas das Universidades Federais esteve reunido na sede da Andifes, e na 
oportunidade, o plano de trabalho do FORGEPE para 2017, compromissos 
da Regional Sudeste do FORGEPE, avaliação de desempenho e estágio 
probatório (TAE e docentes) e gestão por competências foram itens da 
pauta. 

REUNIÃO DO FORGEPE

 A Andifes foi uma das instituições homenageadas, na solenidade de 
comemoração dos 50 anos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
realizada no dia 19 de junho, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O 
prêmio teve o objetivo de homenagear as instituições que marcaram a 
história do órgão cinquentenário.  Durante o evento, que contou com a 
presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
Gilberto Kassab, o presidente da �nanciadora, Marcos Cintra, juntamente 
com o presidente dos Correios, Guilherme Campos, lançou um selo e um 
carimbo comemorativos em alusão ao cinquentenário da principal agência 
de apoio à inovação do Brasil. A Andifes, na ocasião, foi representada por 
seu vice-presidente, o reitor Paulo Márcio Faria e Silva (UNIFAL-MG).

ANDIFES É HOMENAGEADA PELA FINEP



CRIAÇÃO DE NOVAS UNIVERSIDADES? 
PORQUÊ, COMO, QUANDO E ONDE? ” 

Andifes28

 No dia 28 de junho, membros das comissões temáticas da Andifes; 
Ciência e Tecnologia (C&T); Relações internacionais (CRIA) e a Coordenação 
do Conselho de Gestores de Relações Internacionais das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (CGRIFES), realizaram reunião conjunta.

REUNIÃO DE COMISSÕES 
TEMÁTICAS DA ANDIFES

 Na quarta-feira, 28 de junho, foi realizado o seminário Andifes “Cria-
ção de Novas Universidades? Porquê, Como, Quando e Onde? ”, o evento 
contou com a participação da deputada Margarida Salomão (PT/MG), o 
deputado Alex Canziani (PTB/PR), o secretário de Desenvolvimento Tecno-
lógico e Inovação – SETEC/MCTIC, Álvaro Prata e o professor Luiz Claudio 
Costa (UFV), na primeira mesa de debates, e os professores Jesualdo Faria 
(UFC), Amaro Lins (UFPE), Thiago Bittar (UFG) e o diretor de Desenvolvimen-
to da Rede de IFES (DIFES), Mauro Rabelo na segunda mesa. O evento discu-
tiu as perspectivas no ensino superior no Brasil, suas demandas, metas, 
modelos acadêmicos, qualidade e �nanciamento, além de analisar a ques-
tão da necessidade e de critérios para a criação de novas Universidades 
Federais e a transformação de campi em universidade.   

SEMINÁRIO
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 Reunião conjunta entre a Diretoria Executiva da Andifes, a Comis-
são de Relações Internacionais da Andifes e o coordenador da Conferência 
Regional de Educação Superior (CRES 2018), Francisco Tamarit.

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

 Reunião da Comissão de Orçamento e do Comissão de Política de 
Recursos Humanos. 

REUNIÃO DE COMISSÕES ANDIFES

 A CLXIV reunião do Pleno do mês de junho recebeu o coordenador 
da Conferência Regional de Educação Superior (CRES 2018), Francisco 
Tamarit e discutiu outros assuntos pertinentes às Universidades Federais.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO

Comissão de Política de Recursos Humanos Comissão de Orçamento



Andifes30

 No dia 29 de junho, a presidente da Andifes, a reitora Ângela Paiva 
Cruz (UFRN), foi empossada como representante dos governos Federal, 
Estadual, Municipal e da Sociedade Civil, na Comissão Nacional para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS).  A Comissão tem a 
�nalidade de internalizar, difundir e dar transparência ao processo de 
implementação da Agenda 2030 no Brasil. 
 Fazem parte da CNODS representantes dos ministérios do Planeja-
mento Desenvolvimento e Gestão, Meio Ambiente, Relações Exteriores, 
Desenvolvimento Social, Secretaria de Governo da Presidência da Repúbli-
ca e Casa Civil da Presidência da República.  A esfera estadual é representa-
da pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente 
(Abema) e os governos municipais pela Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM).
 A sociedade civil é representada pela Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social, 
Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), União Geral dos 
Trabalhadores (UGT), Visão Mundial e Fundação Abrinq pelos Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes.  O assessoramento técnico será feito pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Instituto Brasileiro 
de Geogra�a e Estatística (IBGE). A Secretaria Executiva da CNODS será exer-
cida pela Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria de Gover-
no da Presidência da República.

POSSE NA COMISSÃO NACIONAL PARA 
OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (CNODS) 
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Julho 2017

 No dia 04 de julho, a presidente da Andifes, Ângela Paiva Cruz rece-
beu comenda durante a cerimônia de abertura do X Encontro Nacional de 
Cerimonial Universitário, realizado em Natal, RN.

 A presidente da Andifes, Ângela Paiva Cruz e o secretário-executivo 
da entidade, Gustavo Balduino participaram no dia 13 de julho de 2017 de 
audiência pública na Câmara dos Deputados. Em parceria com a Subcomis-
são Especial ‘Campus fora das sedes das Universidades Federais e dos Insti-
tutos Federais’ a audiência promovida pela Comissão de Educação da 
Câmara debateu os impactos da redução do orçamento das universidades 
federais. O evento também contou com a presença do coordenador da 
FASUBRA, Rogério Marzola e do coordenador do CONIF, Uberlando Leite e 
do diretor do SETEC/MEC, Geraldo de Oliveira.

 
AUDIÊNCIA PÚBLICA NA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS

ANDIFES RECEBE PRÊMIO NO FORCIES



Andifes32

 No dia 13 de julho de 2017, a Diretoria Executiva da Andifes reuniu--
se com o ministro da Educação (MEC), José Mendonça Bezerra Filho, em 
Brasília, para tratar da liberação da emenda orçamentária Andifes no valor 
de R$ 60 milhões e também discutir a previsão orçamentária para o ano de 
2018. 

REUNIÕES ANDIFES 

Conselho Pleno 12

Conselho Pleno Extraordinário 3

Diretoria Executiva 18
(14 presenciais e 4 videoconferências)

Diretório Nacional 0

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 
COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO

 Homenageamos a professora 
Isabel Auler, que faleceu em 2017, ainda 
no exercício da função de reitora da 
Universidade Federal do Tocantins. A 
professora Isabel foi uma aguerrida 
defensora da educação em todos os 
níveis, e nos deixa um enorme exemplo 
de dedicação e amor à educação brasi-
leira. 

HOMENAGEM
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