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Ata da CLXVIII reunião do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 03 de outubro de 1 

2017 e realizada em 17 e 18 de outubro do mesmo ano, em Salvador, na Universidade 2 

Federal da Bahia (UFBA), com a pauta: Informes da Diretoria Executiva, Colégios e 3 

Fóruns; Informe do Coletivo do Fórum Social Mundial; Relatório do FORGEPE, sobre o 4 

Programa de Desligamento Voluntário, e a autorização para redução da jornada de 5 

trabalho, com remuneração proporcional e a licença incentivada sem remuneração - 6 

Portaria/MPDG n. 291/2017 de 12/09/2017; Informe sobre:Projeto de Lei, Nº 4643/2012, 7 

que autoriza a criação de Fundo Patrimonial nas instituições federais de ensino superior, e 8 

Lei Nº 13.490, de 10 de outubro de 2017. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9 

para dispor sobre doações às universidades e Assuntos Gerais. Estiveram presentes os 10 

dirigentes ou seus representantes legais: Alacoque Lorenzini Erdmann (UFSC); Anastácio 11 

de Queiroz Sousa (UNILAB); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Anísio Brasileiro de Freitas 12 

Dourado (UFPE); Cláudia Aparecida Marliére de Lima (UFOP); Cleuza Maria Sobral Dias 13 

(FURG); Dagoberto Alves de Almeida (UNIFEI); Eliane Superti (UNIFAP); Emmanuel 14 

Zagury Tourinho (UFPA); Flávio Antônio dos Santos (CEFET-MG); Gustavo Oliveira Vieira 15 

(UNILA); Henry de Holanda Campos (UFC); Iracema Santos Veloso (UFOB); Jaime Arturo 16 

Ramírez (UFMG); Jefferson Fernandes do Nascimento (UFRR); Joana Angélica 17 

Guimarães da Luz (UFSB); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA);José de Arimatea de 18 

Matos (UFERSA); Julianeli Tolentino de Lima (UNIVASF); Klaus Werner Capelle (UFABC); 19 

Liane Maria Calarge (UFGD); Lúcia de Campos Pellanda (UFCSPA); Luiz Alberto Pilatti 20 

(UTFPR); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Marcel Do Nascimento Botelho (UFRA); 21 

Márcia Abrahão (UnB); Marco Antônio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcus Vinícius 22 

David (UFJF); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); Paulo Márcio de Faria e Silva 23 

(UNIFAL-MG); Pedro Rodrigues Curi Hallal (UFPel); Reinaldo Centoducatte (UFES); 24 

Roberto Leher (UFRJ); Rui Vicente Oppermann (UFRGS); Sérgio Augusto Araújo da Gama 25 

Cerqueira (UFSJ); Silvio Luiz de Oliveira Soglia (UFRB); Sylvio Mario Pulga Ferreira 26 

(UFAM); Valder Steffen Júnior (UFU); Vicemário Simões (UFCG) e Wanda Hoffmann 27 

(UFSCar). Com os cumprimentos, o presidente Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA) inicia a 28 

reunião, passando a palavra aos representantes do Fórum Social Mundial, que divulga sua 29 

agenda de atividades, fala sobre o Fórum Social Mundial 2018, que acontecerá no período 30 

de 13 a 17 de março de 2018, e solicita o apoio e engajamento da Andifes nestas 31 

atividades. Em seguida, o presidente da Andifes faz informes: relata sobre reunião com o 32 

ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Raimundo Carneiro; o ministro do TCU e o 33 

Procurador-Geral Federal (PGF), foram convidados para Seminário Andifes “Estado 34 

Policial ou Estado Democrático de Direito: Que Brasil estamos construindo? ”, mas devido 35 

a compromissos já agendados, não puderam estar presentes, e confirmaram participação 36 

na próxima reunião do Conselho Pleno; na ocasião, foi decido a realização de um 37 

Seminário conjunto Andifes e TCU, para discutir questões sobre as quais é necessário 38 

entendimento do TCU, com o intuito de antever possíveis problemas e evita-los; foi 39 

solicitado que o TCU esteja a disposição para um diálogo maior com a Andifes; participou 40 

de reunião na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), estiveram 41 

presentes na mesma reunião, o reitor Anísio Brasileiro (UFPE), a vice-reitora da UFRGS, 42 

Jane Fraga Tutikian, e o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 43 

Nível Superior  (CAPES), Abílio Baeta. Durante a reunião foi feito um relato de uma 44 

universidade alemã, sobre o programa de excelência acadêmica; o presidente da Capes 45 

informou que haverá edital para bolsas de mobilidade e intercâmbio internacional com 46 

recursos previstos no orçamento de 2018, e paralelamente, a Capes está trabalhando junto 47 

com as agências de controle da Casa Civil da Presidência, para que os recursos das 48 

cláusulas de Pesquisa e Desenvolvimento não executadas possam ser depositados em um 49 

fundo, com o objetivo de financiar projetos de excelência nas universidades brasileiras. 50 

Sobre este tema, o reitor Rui Oppermann (UFRGS), sugere uma abordagem maior em 51 



outra oportunidade, e uma reunião com o presidente da Capes, e o reitor Anísio Brasileiro 52 

(UFPE), sugere a realização de um seminário. Neste momento, o secretário executivo 53 

Gustavo Balduino, esclarece pontos sobre o Mestrado Profissional em Administração 54 

Pública em Rede Nacional (PROFIAP), e informa que foi publicado no site da Andifes, 55 

entrevista com o Coordenador do Comitê Gestor do Mestrado, professor Dário de Oliveira, 56 

com demais esclarecimentos. Em seguida, a reitora Soraya Smaili (UNIFESP), solicita 57 

apoio da Andifes à ex-ministra Eleonora Menicucci, processada pelo ator Alexandre Frota, 58 

por se referir a ele como alguém que fez apologia ao estupro. O presidente da Andifes 59 

submete documento de defesa ao Pleno, que aprova. Posteriormente, o presidente passa 60 

a palavra aos coordenadores dos Colégios e Fóruns da Andifes para informes. A 61 

coordenadora do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 62 

(FONAPRACE), Cássia Maciel (UFBA), faz os seguintes informes: acontecerá nos dias 30, 63 

31 e 1º de novembro, reunião plenária do Fórum; elenca os principais pontos de pauta da 64 

reunião: 1) transformação do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) em lei, e 65 

para tratar desse assunto, convidou o deputado federal Reginaldo Lopes (PT/MG). 2) 66 

Saúde mental, bem-estar e vivência universitária. 3) Gestão de riscos e assistência 67 

estudantil, com a participação do FORPLAD e CGU.  4) eleição de nova coordenação do 68 

Fórum. A coordenadora do Colégio de Pró-reitores de Graduação das IFES (COGRAD), 69 

Ariane Menezes (UFPB), informa os principais pontos de pauta da reunião plenária do 70 

Colégio, realizada nos dias 2,3 e 4 de outubro: 1) discutiu com o Coordenador Geral de 71 

Programas e Cursos em Ensino a Distância (CGPC) da Capes, Luiz Lira, a respeito da 72 

situação das bolsas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 73 

que serão suspensas no período de 02/18 a 9/2018. Sobre este ponto, a coordenadora 74 

solicita que a Andifes se posicione junto a capes para reverter essa situação. 2) Exame 75 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) - o COGRAD enviou ofício à 76 

Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 77 

(INEP), solicitando a liberação de Relatório de Regularidade dos estudantes que 78 

comparecerão ao Exame do ENADE, no dia 26 de novembro, para dar legalidade ao ato 79 

de colação de grau das IFES, a partir do dia 1º de dezembro, mas ainda não houve 80 

resposta. 3) Cursos de dupla Formação em Letras -  foi entregue ao presidente da Câmara 81 

de Graduação do Conselho Nacional de Educação, Conselheiro Luiz Curi, proposta de 82 

novas diretrizes para estes cursos, como apenso a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015. 83 

4) Programa de Formação Inicial e Continuada para Professores da Educação Básica 84 

(PROFIC) – para discutir este assunto, o COGRAD recebeu o Diretor de Formação de 85 

Professores da Educação Básica da Capes, Marcelo Câmara. Na ocasião, o Colégio 86 

reivindicou maior participação das universidades federais na definição de políticas de 87 

formação inicial de continuada de professores. 5) Plataforma Carolina Bori – o Diretor 88 

Mauro Luiz Rabelo (DIFES/SESu) participou da plenária, e se comprometeu em ajustar a 89 

plataforma que estava com problemas. 6) Pendências sobre o Sisu e 5 % de inclusão de 90 

deficientes - foi encaminhado para a Comissão de Desenvolvimento Acadêmico, Educação 91 

a Distância e Avaliação da Andifes, ofício para análise e posteriormente será encaminhado 92 

ao INEP. A Pró-Reitora de Extensão, Fabiana Britto (UFBA), representantes do colégio de 93 

Pró-Reitores de Extensão das IFES (COEX), justifica a ausência do coordenador Daniel 94 

Pansarelli (UFABC), informa que não há nenhuma resposta do Mistério da Educação 95 

(MEC) sobre o edital do Programa de Extensão Universitária (ProExt), e solicita que 96 

Andifes reivindique junto ao MEC a reedição do edital de extensão. A reitora Márcia 97 

Abrahão (UnB), convida os reitores para XVII Semana Universitária da UnB, a ser 98 

realizado no período de 25 a 28 de outubro de 2017. Concluído estes informes, o Pleno dá 99 

início as discussões sobre orçamento e demais assuntos. O reitor Roberto Leher (UFRJ), 100 

destaca que até o momento não há informações sobre recursos de capital, e o  presidente 101 

da Andifes esclarece: a Andifes já se posicionou sobre este assunto, por meio de nota 102 

pública e de ofícios enviados ao ministro da Educação; as negociações sobre orçamento 103 

estão sendo feitas em duas frentes, junto ao Governo e ao Congresso Nacional; como 104 

presidente da Andifes, tem mantido contato com o ministro da educação e reiterado o 105 



pleito de que os recursos de investimento sejam definidos e alocados nas universidades;  106 

há informações não oficiais, de que o governo não enviará uma segunda proposta de 107 

orçamento, mas irá negociar junto ao relator, os ajustes, e alocar os 30 bilhões adicionais; 108 

oficialmente, o MEC informou que depende de decisão do Ministério do Planejamento, 109 

Desenvolvimento e Gestão (MPOG); dos 20 bilhões de elevação do déficit fiscal de 2017, o 110 

MEC recebeu apenas 550 milhões. Em seguida, o presidente passa a palavra ao pró-reitor 111 

Vilson Ongaratto (UTFPR), vice –coordenador do FORPLAD, que faz os informes: sobre o 112 

orçamento de 2018 - com o ajuste do orçamento, pode ser que haja a possibilidade de 113 

realocar 50% dos recursos de investimento de 2017, direto nas universidades, e parte 114 

disso ficaria alocado no MEC; sobre o orçamento de 2017 - foi liberado 10% de 115 

investimento, 44 universidades foram contempladas, e as demais estão com pendências 116 

no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC); a demanda sobre 117 

o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo 118 

(Procampo), será discutido na próxima reunião da comissão de modelos do FORPLAD; os 119 

recursos do PNAES já foram liberados 100 % do limite, e 85% de custeio; é necessário 120 

trabalhar com a prorrogação do prazo de empenho; a questão de recurso próprios continua 121 

em discussão. O presidente da comissão de orçamento da Andifes, reitor Orlando Amaral 122 

(UFG), informa: o FORPLAD tem tido dificuldades de agendar audiências no MEC; a 123 

expectativa é de 100% de custeio para 2017; o limite de capital chegou a 60%; as 124 

universidades consideradas novíssimas receberam 100% de capital. O secretário 125 

executivo Gustavo Balduino, destaca a importância de continuar mobilizando os 126 

parlamentares, nas questões de orçamento. O reitor Anísio Brasileiro (UFPE), defende que 127 

as universidades devem adotar uma postura mais propositiva, e destaca pontos de pauta 128 

que dever ser analisados de forma mais detalhada: financiamento, pesquisa, 129 

internacionalização e assistência estudantil. O presidente Emmanuel Tourinho, faz a leitura 130 

do Ofício nº 52/2017/CGPO/DIFES/SESU/SESU-MEC, em Resposta ao Ofício Andifes n° 131 

170/2017, no qual foi relatado posição da Andifes sobre os valores de custeio previstos e a 132 

indefinição quanto aos recursos de investimentos. O próximo ponto de pauta é sobre a 133 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e para dar início as discussões, o 134 

presidente passa a palavra à reitora Alacoque Lorenzini Erdmann (UFSC), que agradece o 135 

apoio da Andifes à UFSC, relata a situação da universidade após a morte do ex-reitor Luiz 136 

Cancelier e fatos ocorridos durante a investigação na universidade. Sobre este assunto, o 137 

presidente apresenta ao Pleno, nota técnica da assessoria Jurídica da Andifes, Zupiroli, 138 

Rodrigues e Alves Advogados Associados, sobre as condutas dos agentes públicos neste 139 

caso, e que providências cabem a Andifes tomar. Sobre este ponto, o Pleno delibera por 140 

analisar a situação de forma mais detalhada e encerra a pauta do período da manhã. Para 141 

dar início a pauta do período da tarde, o presidente passa a palavra ao coordenador do 142 

Fórum Nacional de Pró-reitores de Gestão de Pessoas (FORGEPE), professor Geci Silva, 143 

que faz breve relato sobre reunião na Secretaria de Educação Superior (SESu), onde 144 

representou a Andifes. A pauta foi sobre a Portaria Interministerial nº 109, de 27 de abril de 145 

2017,  que estabelece os procedimentos a serem adotados pelas Instituições Federais de 146 

Ensino e pelo Ministério da Educação, para encaminhamento das estimativas de 147 

acréscimo ao orçamento de pessoal relativas ao exercício subsequente, visando sua 148 

inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA, referentes a: bancos de professor-149 

equivalente; quadros de referência de servidores técnico-administrativos em educação e  150 

quadro de pessoal de instituições de ensino subordinadas diretamente ao Ministério da 151 

Educação. O coordenador explica: com base nesta portaria, a ideia é que as universidades 152 

devem informar um planejamento de provimento durante o ano, para que seja incluso no 153 

orçamento, trazendo um previsão orçamentária mais real; há a ameaça de que o que 154 

estava planejado em 2017, não pode ser levado para 2018; na ocasião foi ressaltado as 155 

dificuldades  de efetuar esse tipo de previsão; acontecerá uma nova reunião para continuar 156 

as discussões; sobre publicação de decreto com quantitativo de vagas, o MEC acordou 157 

com o MPOG que para 2017, seria um quantitativo menor. Em seguida, o coordenador faz 158 

apresentação sobre a Medida Provisória Nº 792, de 26 de julho de, que institui, no âmbito 159 



do Poder Executivo Federal, o Programa de Desligamento Voluntário, a jornada de 160 

trabalho reduzida com remuneração proporcional e a licença sem remuneração com 161 

pagamento de incentivo em pecúnia, destinados ao servidor da administração pública 162 

federal direta, autárquica e fundacional. A referida apresentação será publicado no site da 163 

Andifes. No próximo ponto de pauta, o reitor Reitor Klaus Capelle (UFABC), faz informes a 164 

respeito do Projeto de Lei, nº 4643/2012, que autoriza a criação de Fundo Patrimonial nas 165 

instituições federais de ensino superior e Lei nº 13.490, de 10 de outubro de 2017, Lei de 166 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para dispor sobre doações às universidades. O 167 

reitor explica a diferença entre os projetos, faz apresentação de parecer da Comissão de 168 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo da Andifes; relata reunião em que 169 

representou a Andifes, no dia 4 de outubro, na Câmara dos Deputados, para tratar das 170 

questões de fundos patrimoniais. Participaram da reunião, o deputado Paulo Teixeira, a 171 

deputada Margarida Salomão, deputado Celso Pansera e Fernando Peregrino do Confies. 172 

Na oportunidade foi apresentada a posição da Andifes, e a posição foi aceita pelos 173 

presentes; as discussões vão continuar, e é necessário acompanhar a tramitação dos 174 

projetos; há um terceiro projeto de autoria do MEC, que trata sobre o mesmo assunto, com 175 

diretrizes que divergem da posição da Andifes. Neste momento, o Pleno debate sobre os 176 

informes feitos pelo Reitor Klaus Capelle (UFABC). Concluído este debate, o presidente 177 

Emmanuel Tourinho, deixa a palavra aberta para discussões de assuntos gerais e demais 178 

informes. O reitor Silvio Soglia (UFRB), sugere a criação de um material para campanhas 179 

nas universidades, baseado nos princípios fundamentais e que demostre a realidade das 180 

universidades federais. O presidente reitor Emmanuel Tourinho, informa que está sendo 181 

construído um documento a respeito dos mitos criados sobre as universidades federais, e 182 

solicita que o Pleno encaminhe sugestões. O reitor Rui Oppermann (UFRGS), fala sobre 183 

situação do portfólio de internacionalização das universidades federais, que está sendo 184 

produzido junto ao CGEE, e informa que o projeto está em fase final e em breve será 185 

apresentado ao pleno. Após as ponderações, o presidente faz os encaminhamentos: fazer 186 

nota em defesa a ex-ministra Eleonora Menicucci; enviar ofício ao ministro e aos 187 

parlamentares, manifestando as preocupações das universidades federais; nota à 188 

sociedade com informações importantes para o debate atual. Em seguida, o Pleno recebe 189 

representantes da União Nacional dos Estudantes (UNE), que apresenta Manifesto em 190 

Defesa da Universidade Pública, para subscrição da Andifes. Por unanimidade o Pleno 191 

decide por subscrever o manifesto, e o presidente da Andifes convida a UNE para sessão 192 

na câmara dos Deputados, no dia 21 de novembro, destinada a discussões da situação 193 

das universidades federais e solicita que a UNE faça a leitura do manifesto nesta ocasião. 194 

O reitor Rui Oppermamm (UFRGS), faz relato da III Cúpula Acadêmica e do 195 

Conhecimento, realizado nos dias 5 e 6 de outubro de 2017, na Universidade de El 196 

Salvador, em que representou a Andifes. Ressalta que se tratava de um evento de 197 

preparação dos diferentes atores para participação na III Conferência de Educação 198 

Superior 2018, e destaca: a Andifes tem uma importância regional muito significativo; há 199 

uma grande expectativa pela participação da Andifes no evento, por parte de outros 200 

países; todos estão trabalhando para apresentar sua contribuição para o CRES 2018. 201 

Concluída a pauta da reunião, o presidente da Andifes passa a palavra, ao reitor João 202 

Carlos Salles (UFBA), que agradece a presença de todos, e o apoio Andifes para 203 

realização da reunião. Posteriormente, o presidente agradece e parabeniza o reitor João 204 

Carlos Salles pela realização do Congresso UFBA 2017, e encerra a CLXVIII reunião do 205 

Conselho Pleno da Andifes. As declarações completas essas reuniões estão gravadas e 206 

disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, Gustavo Henrique de Sousa 207 

Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata. 208 

 
Gustavo Henrique de Sousa Balduino 

Secretário executivo da Andifes 
E-mail: andifes@andifes.org.br   http://www.andifes.org.br 

 

http://www.andifes.org.br/

