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Ata da XCIII Reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em dezenove de agosto de dois mil e dez 
e realizada nos dias primeiro e dois de setembro do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: informes (contratação de 
docentes; hospitais universitários; reunião com MPOG e MEC sobre pauta entregue ao Presidente Luis Inácio Lula da 
Silva);  análise  dos  Decretos  nº  7.232/2010,  nº  7.233/2010,  nº  7.234/2010  e  da Medida Provisória  nº  495/2010; 
informe do CGTIC sobre desenvolvimento do SIG-Ifes; qualificação das demandas de complementação de OCC para 
2010;  discussão sobre temas estratégicos  para as Universidades Federais  (contribuição dos Fóruns);  discussão 
sobre documento da Andifes aos presidenciáveis;  apresentação do Programa Prêmios Santander Universidades; 
deliberação sobre o regimento do Colégio de Pró-reitores de Graduação das Ifes (Cograd); discussão sobre o Projeto 
de Lei de carreira docente; orçamento da Andifes para 2010/2011; relatório do Conselho Fiscal sobre as despesas da 
Andifes de 2010; homologação do Diretório Nacional; assuntos gerais. Estiveram presentes os dirigentes ou seus 
representantes legais: Alan Kardeck Martins Barbiero (UFT); Alfredo Júlio Fernandes Neto (UFU); Alvaro Toubes 
Prata (UFSC); Amaro Henrique Pessoa Lins (UFPE); Ana Dayse Rezende Dórea (UFAL); Antônio César Gonçalves 
Borges (UFPel); Antônio Nazareno Guimarães Mendes (UFLA); Carlos Edilson de Almeida Maneschy (UFPA); Carlos 
Eduardo Cantarelli (UTFPR); Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); Clélio Campolina Diniz (UFMG); Dora Leal Rosa 
(UFBA); Edward Madureira Brasil (UFG); Flávio Antônio dos Santos (CEFET-MG); Hélio Waldman (UFABC); Helvécio 
Luiz Reis (UFSJ); Henrique Duque de Miranda Chaves Filho (UFJF); Jesualdo Pereira Farias (UFC); João Carlos 
Brahm Cousin (FURG); João Luiz Martins (UFOP); José Carlos Tavares Carvalho (UNIFAP); José Geraldo de Sousa 
Júnior (UnB); José Januário de Oliveira Amaral (UNIR); José Weber Freire Macedo (UNIVASF); Josivan Barbosa 
Menezes (UFERSA); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UFS); Luiz Cláudio Costa (UFV); Luiz de Sousa Santos 
Júnior (UFPI); Malvina Tânia Tuttman (UNIRIO); Márcia Perales Mendes Silva (UFAM); Maria Lúcia Cavalli Neder 
(UFMT); Miguel Badenes Prades Filho (CEFET-RJ); Natalino Salgado Filho (UFMA); Olinda Batista Assmar (UFAC); 
Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL); Pedro Ângelo de Almeida Abreu (UFVJM); Ricardo Motta Miranda (UFRRJ); 
Roberto de Souza Salles (UFF); Rômulo Soares Polari (UFPB); Rubens Sérgio Rasseli (UFES); Sueo Numazawa 
(UFRA);  Valmar  Corrêa  de  Andrade  (UFRPE);  Virmondes  Rodrigues  Junior  (UFTM);  Walter  Manna  Albertoni 
(UNIFESP) e Zaki Akel Sobrinho (UFPR). Dando início à reunião, o presidente cumprimenta os presentes e inicia os 
informes: a) reunião sobre a implementação do sistema de controle e gestão de HUs e outros assuntos aprofundados 
pelo reitor  Natalino Salgado (UFMA),  presidente da comissão de HUs da Andifes;  b)  encaminhamento das seis 
demandas entregues por ocasião da reunião com o Presidente Lula; os trâmites da publicação da carta-compromisso 
sobre educação no futuro. A mesa inicia o debate sobre as necessidades dos custeios das Ifes para chegarem ao 
final do ano e a negociação do orçamento 2011. A deliberação é pelo envio de ofício ao Ministério da Educação com 
as seguintes determinações: a quantia necessária ao complemento orçamentário para o custeio das despesas das 
Ifes em 2010 é de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais) a serem distribuídos pela matriz de OCC. 
Ressalta-se que este critério técnico exclui as novas Ifes e os Cefets, ausentes na referida matriz de 2010. Sugere-se 
como solução que estes sejam atendidos diretamente pelas análises da Sesu/MEC. Outra solicitação deliberada pelo 
Pleno é a liberação da emenda Andifes, prevista no orçamento da União com o valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta 
milhões de reais). O presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior 
(Confies),  Márcio  Ziviani,  explana  a  relação  das  fundações  de  apoio  e  as  Ifes,  incluindo  aspectos  da  Medida 
Provisória nº 495, de 2010. O diretor de Tecnologia de Informação do MEC, José Eduardo Bueno, trata do Sistema 
Integrado de Gestão das Ifes (SIG-Ifes). Após a explanação, o Pleno decide por enviar uma relação de instituições 
que já aderiram ao projeto de desenvolvimento do SIG-Ifes, assim como reenviar o Termo de Adesão para aquelas 
que ainda não aderiram. A secretária de educação superior, Maria Paula Dalari, o consultor jurídico, Mauro César 
Chaves, e Marcos Aurélio Brito, da diretoria de recursos humanos do MEC, tratam: 1) da situação de contratação de 
professores substitutos: o parecer favorável da Advocacia Geral da União (AGU) para contratações nas Instituições 
com concursos públicos realizados antes do dia 3 de julho. Além disso, soluções paliativas, tais como: a) os 300 
provimentos já deferidos; b) 200 provimentos restantes prontos para deferimento; c) verificação de vagas nos bancos 
de equivalentes das Ifes. 2) a distribuição do quantitativo de vagas docentes; 3) a portaria do Programa de Educação 
Tutorial  (PET)  de  2010.  No  dia  seguinte,  o  presidente  Edward  retoma  a  análise  do  PL  de  carreira  docente  e 
encaminha-se por  solicitar  prorrogação do prazo  ao Ministério  do Planejamento,  pois  para o  Conselho Pleno a 
matéria e sua repercussão no destino das Ifes requerem aprofundamento do debate e o aprimoramento da proposta. 
Na sequência, informes sobre a participação da Andifes na Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-
SUS): o Pleno dá conhecimento à minuta do Decreto que institui a UNA-SUS, julga apropriados os termos e concorda 
com a inclusão da Andifes no referido Decreto. Os coordenadores de fóruns e colégios da Andifes explanam sobre os 
temas estruturantes para implementarem o Planejamento Estratégico da Andifes. A deliberação é para o envio dos 
documentos às Comissões Temáticas e Ifes para um estudo mais aprofundado a fim da confecção de um único 



documento. Os próximos pontos tratados são: discussão do documento da Andifes aos presidenciáveis; deliberação 
sobre o regimento do Colégio de pró-reitores de graduação (Cograd), aprovado pelo Conselho Pleno; o retorno à 
discussão da portaria do PET 2010. O gestor do Santander Universidades, Marcelo Vulcano, explica os trâmites do 
Prêmio Santander Universidades. O secretário executivo da Andifes, Gustavo Balduino, explana pontos sobre os 
recursos referentes ao convênio de bolsa de mobilidade acadêmica. O Conselho Pleno delibera pela aprovação da 
proposta da Diretoria Executiva de orçamento da Andifes para o período de 2010 / 2011, apresentada pelo secretário 
executivo da Associação, Gustavo Balduino. A proposta prevê um orçamento no valor de R$ 1.881.539,45 (hum 
milhão, oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais, quarenta e cinco centavos), com o critério de 
rateio usando os índices de cada Instituição na matriz de OCC de 2010, e um valor de R$ 15.309,27 (quinze mil, 
trezentos e nove reais, vinte e sete centavos) para cada Ifes fora da matriz. O pagamento da anuidade será feito em 
duas parcelas de 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por cento) nas datas de vinte de setembro e trinta de 
outubro de dois mil e dez, respectivamente. O reitor Ricardo Motta Miranda (UFRRJ) relata sobre sua participação 
em evento sobre a saúde do servidor público representando a Andifes. O vice-reitor da Universidade Federal do Acre, 
Pascoal  Muniz,  relata  ocorrências  em relação  às  FCs.  O  professor  Amaro  Lins  (UFPE)  discorre  sobre  alguns 
percalços dos programas Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e Programa de Estudante-
Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG). Após esses informes, o presidente da Andifes declarou o fim da reunião. 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.

Gustavo Henrique de Sousa Balduino
Secretário executivo da Andifes


