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Ata da LXXIV reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em trinta de outubro de dois mil e 
oito e realizada no dia vinte e um de novembro de dois mil e oito, em Macapá, com a pauta: Informes da 
Diretoria Executiva; Informes dos Vice-presidentes Regionais; Informes das IFES; Informes das Comissões 
Temáticas; participação da Diretora Maria Ieda Costa Diniz (Departamento de Desenvolvimento do Ensino 
Superior/MEC);  participação  do  Diretor  José  Rubens  Rebelatto  (Diretoria  de  Hospitais  Universitários 
Federais e Residências de Saúde/MEC); autonomia universitária, programa REHUF e módulo de avaliação 
dos Hospitais universitários do sistema SIMEC Apresentado pelo Dr. Jorge Luis Barjerski, concurso público 
nas IFES e assuntos gerais. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Adalberto 
Fazzio (UFABC), Amaro Henrique Pessoa Lins (UFPE); Ana Dayse Rezende Dórea (UFAL); Aurina Oliveira 
Santana  (CEFET-BA);  Carlos  Eduardo  Cantarelli  (UTFPR);  Damião  Duque  de  Farias  (UFGD);  Edward 
Madureira Brasil  (UFG);  Helvécio  Luiz  Reis  (UFSJ);  Henrique Duque de Miranda Chaves Filho (UFJF); 
Hidembergue Ordozgoith  da Frota  (UFAM);  Jesualdo Pereira  Farias (UFC);  João Carlos Brahm Cousin 
(FURG); José Carlos Tavares Carvalho (UNIFAP); José Ivonildo do Rêgo (UFRN); José Ferreira da Costa 
(CEFET-MA); José Geraldo de Sousa Júnior (UnB); Josivan Barbosa Menezes (UFERSA); Luiz Cláudio 
Costa (UFV);  Malvina Tânia Tuttman (UNIRIO);  Maria Lúcia Cavalli  Neder (UFMT);  Marco Aurélio Leite 
Nunes (UFRA);  Miguel Badenes Prades Filho (CEFET-RJ);  Naomar Monteiro de Almeida Filho (UFBA); 
Natalino Salgado Filho (UFMA);  Olinda Batista Assmar (UFAC);  Paulo Gabriel  Soledade Nacif  (UFRB); 
Pedro Ângelo de Almeida Abreu (UFVJM); Roberto de Souza Salles (UFF); Rômulo Soares Polari (UFPB). 
Dando início à reunião, o presidente cumprimentou os presentes. O presidente da Associação chama o 
diretor Yves A. Faure para discorrer sobre as melhorias no Pólo Universitário das Guianas. Os reitores e 
componentes de novas gestões se apresentam e congratulam de suas participações dentro da Andifes. O 
próximo ponto de pauta são os informes dos órgãos componentes da Andifes: Diretoria Executiva, vice-
presidências regionais, comissões temáticas e Ifes. O presidente informa sobre a transformação dos Cefets 
em Ifets; realocação de recursos da Capes para as Ifes e modelo de edital para ser lançado; andamento 
sobre  o  assunto  das  fundações  de  apoio  e  o  TCU;  recursos  do  MCT;  problemas  dos  HUs; 
encaminhamentos  sobre  os  assuntos  tratados.  Seguem  então  os  informes.  O  reitor  Polari  (UFPB), 
presidente  da  comissão  de  orçamento  da  Andifes,  relata  os  andamentos  sobre:  aperfeiçoamento  da 
execução  orçamentárias  das  Ifes;  ações  para  a  suficiência  orçamentária  das  Ifes;  melhoria  da  matriz 
orçamentária  OCC das Ifes,  secundado pelo coordenador do Forplad,  Orlando Amaral  (UFG).  O ponto 
seguinte, demonstrado pela reitora Ana Dayse é a distribuição de vagas ofertadas para cursos de EAD. O 
reitor Pedro Angelo de Almeida (UFVJM) pede que seja colocada em votação a distribuição de vagas em 
EAD para meados de 2009. A pauta segue com a participação do diretor José Rubens Rebelatto (Diretoria 
de Hospitais Universitários e Residências em Saúde / MEC) apresenta o novo modelo de informações para 
os HUs e solicita adesão dos mesmos. O sistema, utilizado por meio do Simec, tem os detalhes elaborados 
por Jorge Luiz Barjerski, do Hospital das Clínicas do Rio Grande do Sul. O reitor Roberto Salles parabeniza 
a atuação da antiga diretoria, na pessoa de José Wellington Alves do Santos. No próximo ponto de pauta, a 
diretora  Maria  Ieda Diniz  (Departamento de Desenvolvimento  do Ensino  Superior  /  MEC)  fala  sobre  a 
questão  dos  técnicos  equivalentes;  a  nova  estruturação  da  secretaria  de  educação  superior;  Reuni  e 
contratações de docentes.  Após os agradecimentos de praxe,  o  reitor  deu a reunião por  encerrada.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.
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