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Ata da 88ª reunião extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 22 de novembro
de 2006 e realizada no dia 28 de novembro 2006, em Brasília, DF, com a pauta: emenda Andifes;
liberação do Créditos Orçamentários Suplementares de OCC-2006 vinculados ao ajustamento da
Matriz/Andifes/MEC; liberação do Créditos Orçamentários de OCC-2006 vinculados aos projetos
de expansão das IFES; ampliação do prazo para empenho das dotações orçamentárias atuais de
OCC das IFES, para além de 8/12/2006; discussão  de prazo especial para empenho dos
recursos das IFES relativas aos itens acima 1, 2 e 3; debate sobre a possibilidade de os créditos
orçamentários de 2006, ainda não liberados, destinados à expansão das IFES serem repassados
através de convênios MEC/SESU/FUNDAÇÃO DE APOIO/IFES,  a exemplo do que ocorre com
os recursos do MCT/FINEP, vinculados ao CT-INFRA; emenda Andifes ao Orçamento do
Tesouro/ 2007; e discussão sobre recursos orçamentários para Assistência Médico-odontológica
dos servidores das IFES no Orçamento do Tesouro de 2007. Estiveram presentes os dirigentes
ou seus representantes legais: Alan Kardeck Martins Barbiero (UFT); Alex Bolonha Fiúza de Mello
(UFPA); Amaro Henrique Pessoa Lins (UFPE); Ana Dayse Rezende Dórea (UFAL); Antônio
Martins de Siqueira (UNIFAL); Antônio Nazareno Guimarães Mendes (UFLA); Arquimedes
Diógenes Ciloni (UFU); Carlos Augusto Moreira Júnior (UFPR); Carlos Sigueyuki Sediyama
(UFV); Clovis Silva Lima (UFSM); Edward Madureira Brasil (UFG); Fernando Antônio Guimarães
Ramos (UFMA); Flávio Antônio dos Santos (CEFET MG); Henrique Duque de Miranda Chaves
Filho (UFJF); Hermano Tavares (UFABC); Hidembergue Ordozgoith da Frota (UFAM); João
Carlos Brahm Cousin (FURG); João Luiz Martins (UFOP); José Carlos Ferraz Hennemann
(UFRGS); José Carlos Tavares Carvalho (UNIFAP); José Ivonildo do Rêgo (UFRN); José Weber
Freire Macêdo (UNIVASF); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UFS); Luiz de Sousa Santos
Júnior (UFPI); Malvina Tânia Tuttman (UNIRIO); Miguel Badenes Prades Filho (CEFET RJ);
Mireile São Geraldo dos Santos Souza (UFVJM); Miriam da Costa Oliveira (FFFCMPA); Naomar
Monteiro de Almeida Filho (UFBA); Oswaldo Baptista Duarte Filho (UFSCar); Paulo Speller
(UFMT); Ricardo Motta Miranda (UFRRJ); Roberto de Souza Salles (UFF); Roberto Ramos
Santos (UFRR); Rômulo Soares Polari (UFPB); Rubens Sérgio Rasseli (UFES); Thompson
Fernandes Mariz (UFCG); Timothy Martin Mulholland (UnB) e Valmar Corrêa de Andrade
(UFRPE). Compareceram o secretário executivo José Henrique Paim Fernandes (MEC), o diretor
Manuel Palácios  (DEDES/MEC), o subsecretário Paulo Rocha (SPO/MEC) e o subsecretário
Sylvio Pétrus (SAA/MEC). O presidente deu início à reunião e passou aos informes aproveitando
a ocasião para dar as boas-vindas ao novo reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF),
professor Roberto Salles. Comunicou que a associação será representada pelo reitor Lúcio
Botelho (UFSC), 1º vice-presidente, no I Seminário da Universidade Nova, que conta com o apoio
da nossa entidade, e acontecerá nos dias 1 e 2 de dezembro na UFBA e que a Andifes realizará
no dia 13 de dezembro, em Brasília, o Seminário Democratização do Acesso ao Ensino Superior
e o jantar anual de confraternização da associação. Speller informou, também, a aprovação, pela
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, da Emenda Andifes para 2007 com
valor inicial de R$ 200 milhões. No dia 21 de novembro, a associação encaminhou à deputada
federal Neyde Aparecida, presidente da Comissão, a emenda ao Projeto de Lei Orçamentária
2007. Esse valor ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Na mesma data os
reitores Paulo Speller, Arquimedes Ciloni e Oswaldo Baptista estiveram reunidos com os
deputados federais Gastão Vieira e Paulo Delgado, presidente e relator da Comissão Especial da
Reforma Universitária, respectivamente. Os parlamentares ressaltaram o desejo de levar a diante
o trabalho da Comissão e fizeram uma consulta à Andifes sobre o que a associação considera
essencial para constar em um substitutivo à Reforma Universitária. A Andifes ressaltou as
questões da autonomia e do financiamento, assuntos sempre debatidos pela associação, e se
colocou à disposição para participar de reuniões, levando questões e dados importantes para
discussão. Em relação à Emenda Andifes para 2006, a Diretoria Executiva da associação reuniu-



se, no início deste mês, com a ministra em exercício das Relações Institucionais, Eva Maria
Chiavon, para discutir essa questão e a reforma universitária, Projeto de Lei nº 7200/2006.
Estiveram presentes, além de Speller, os reitores Arquimedes Diógenes Ciloni (UFU), Alex
Bolonha Fiúza de Mello (UFPA), Alan Kardec Martins Barbiero (UFT) e Naomar Monteiro de
Almeida Filho (UFBA). A consultora jurídica do MEC, Maria Paula Dallari Bucci discutiu na manhã
de hoje acerca do documento elaborado pela associação para ser entregue à Controladoria-Geral
da União. Esteve presente ao encontro a coordenadora do Forplad, pró-reitora Adriana Rigon
Weska. Ficou agendada para 12 de dezembro uma reunião na CGU para a entrega do
documento. Informou ainda sobre a Portaria nº 348/2006 do MPOG , que determina que não
serão computadas, para efeito de verificação do quantitativo, as nomeações de candidatos que,
aprovados em concurso público para a classe de Professor Titular, sejam, em conseqüência,
exonerados de uma das demais classes do quadro de pessoal do ensino superior da mesma
instituição. A Portaria entrou em vigor no dia 23 de novembro. Os dirigentes do MEC prestaram as
seguintes informações: a emenda Andifes deve ser liberada até 15/12/2006; a liberação dos
Créditos Orçamentários Suplementares de OCC-2006 vinculados ao ajustamento da
Matriz/Andifes/MEC foi aprovada na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização; a liberação do Créditos Orçamentários de OCC-2006 vinculados aos projetos de
expansão das IFES também foi aprovada na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização; quanto à ampliação do prazo para empenho das dotações orçamentárias atuais de
OCC das IFES, para além de 08.12.2006 há flexibilidade até 11/12. Quanto ao prazo especial
para empenho dos recursos das Ifes, houve o compromisso de uma discussão para estabelecer
nova data. O MEC apoiará a solicitação de emenda Andifes ao Orçamento do Tesouro/ 2007.O
secretário-executivo do MEC, José Henrique Paim Fernandes, comprometeu-se a dar uma
resposta, até o dia 12 de dezembro, sobre a possibilidade de os créditos orçamentários de 2006,
ainda não liberados, destinados à expansão das IFES serem repassadas através de convênios
MEC/SESU/FUNDAÇÃO DE APOIO/IFES,  a exemplo do que ocorre com os recursos do
MCT/FINEP vinculados ao CT-INFRA. Ficou agendada, também, pela Andifes, em conjunto com o
secretário-executivo do MEC, uma reunião com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Paulo Bernardo Silva, para discutir os recursos orçamentários para Assistência Médico-
odontológica dos servidores das Ifes no Orçamento do Tesouro de 2007. 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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