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Ata da CIII reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 17 de junho de dois mil e onze 
e realizada nos dias doze e treze de julho do mesmo ano, em Goiânia, com a pauta: Seminário “Marco 
legal da produção científica e inovação no Brasil”, Palestrante: Deputado Sibá Machado; Mesa: O Enem e 
os desafios das Universidades Públicas Federais; Coordenador: reitor Edward Madureira Brasil; Secretário 
Luiz  Cláudio Costa (SESu/MEC);  orçamento das IFES em 2012,  reitor  Rômulo Soares Polari  (UFPB); 
homologação do Diretório Nacional; Visita à EXPOT&C; informes; assuntos gerais. Estiveram presentes os 
dirigentes ou seus representantes legais: Alan Kardec Martins Barbiero (UFT); Alfredo Júlio Fernandes 
Neto (UFU); Alvaro Toubes Prata (UFSC); Ana Dayse Rezende Dorea (UFAL); Ângela Maria Paiva Cruz 
(UFRN); Antônio César Gonçalves Borges (UFPel); Antônio Nazareno Guimarães Mendes (UFLA); Carlos 
Alexandre  Netto  (UFRGS);  Carlos  Edilson  de  Almeida  Maneschy  (UFPA);  Carlos  Eduardo  Cantarelli 
(UTFPR); Carlos Henrique Alves (Cefet-RJ); Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); Clélio Campolina Diniz 
(UFMG); Dora Leal Rosa (UFBA); Edward Madureira Brasil (UFG); Felipe Martins Müller (UFSM); 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 Geraldo de Sousa Júnior (UnB); José 
Weber  Freire  Macedo  (UNIVASF);  Josivan  Barbosa Menezes  Feitoza  (UFERSA);  Josué Modesto  dos 
Passos Subrinho (UFS); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Luiz de Sousa Santos Júnior (UFPI); Maria 
Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA); Natalino Salgado Filho (UFMA); Nilda de 
Fátima Ferreira Soares (UFV);  Olinda Batista Assmar (UFAC);  Paulo  Gabriel  Soledade Nacif  (UFRB); 
Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL); Pedro Ângelo de Almeida Abreu (UFVJM); Reinaldo Centoducatte 
(UFES); Ricardo Motta Miranda (UFRRJ); Roberto de Souza Salles (UFF); Rômulo Soares Polari (UFPB); 
Targino  de  Araújo  Filho  (UFSCar);  Thompson  Fernandes  Mariz  (UFCG);  Valmar  Corrêa  de  Andrade 
(UFRPE); Virmondes Rodrigues Junior (UFTM); Walter Manna Albertoni (UNIFESP) e Zaki Akel Sobrinho 
(UFPR).  Após  os  cumprimentos,  o  presidente  iniciou  a  reunião  com a  Mesa  redonda  presidida  pelo 
Deputado Sibá Machado, o qual apresenta a gênese do projeto de lei em elaboração que dispõe sobre o 
Marco legal da produção científica e inovação no Brasil. A mesa seguinte, “O Enem e os desafios das 
Universidades Públicas Federais”, composta pela presidente Malvina Tuttman (Inep),  pelo reitor Alvaro 
Toubes Prata (UFSC) e pelo reitor Hélgio Casses Trindade (Unila) é iniciada pela presidente do Inep, a 
qual coloca os desafios do Exame Nacional do Ensino Médio e as ações para superá-los e afirma que o 
Enem é a garantia de avanço na democratização da Educação Superior no Brasil. O reitor Hélgio Trindade 
(Unila) faz um esboço histórico sobre o Enem e o Inep e discorre sobre a contribuição do exame para o 
crescimento  do  país.  O  reitor  Roberto  Salles  (UFF)  reflete  sobre  a  segurança  em  torno  do  Enem, 
questiona à presidente do Inep sobre a participação mais incisiva da Andifes na revisão de textos da prova 
e a participação dos dirigentes em todo o processo de formulação do Enem, e afirma que a política 
inclusiva nas universidades é vital  para o sucesso de qualquer processo de avaliação.  O reitor Pedro 
Angelo Abreu (UFVJM) coloca que o único legado deixado pelo vestibular é a experiência em aplicação de 
provas  pelas  universidades.  A  reitora  Maria  Lúcia  Neder  (UFMT)  discorre  sobre  a  dimensão  política 
contida  dentro  do  Enem  e  das  universidades  federais.  O  secretário  executivo  da  Andifes  coloca  a 
amplitude do Enem e ressalta que as deficiências da educação no ensino médio devem ser sanadas. O 
reitor Jaime Giolo (UFFS) contrapõe sobre o método como é Enem é formulado e que o exame deve se 
tornar o processo de ingresso dos alunos na educação superior do Brasil.  O reitor Alfredo Fernandes 
(UFU) exalta as boas qualidades do Inep e sua confiança em todo processo. O reitor Walter Albertoni 
(Unifesp) comenta sobre os “efeitos colaterais” do exame na educação superior. A reitora Nilda Soares 
(UFV) discorre acerca da preocupação com a logística em torno do Enem e a necessidade de melhor 
preparo sobre a permanência do alunado nas instituições. O reitor Alvaro Prata (UFSC) palestra sobre os 
usos do Enem pelas instituições; os propósitos do Enem; as melhorias já feitas e as carentes de serem 
efetuadas; e termina enfatizando a necessidade de se conhecer cada vez melhor o sistema educacional a 
fim  de  melhorar  o  sistema  educacional  básico.  A  presidente  Malvina  Tuttman  (Inep)  responde  aos 
questionamentos com a garantia de fortalecer as interlocuções com as instituições de ensino superior para 
almejar a melhorias nas salas de aula, além de esclarecer sobre o ponto de correção das redações. O 
Secretário  de  Educação  Superior,  Luiz  Cláudio  Costa  (SESu)  discorre  sobre:  a)  a  expansão  das 



universidades brasileiras; b) a lista de demandas com vinte e dois itens entregues pela Diretoria Executiva 
da Andifes  quando da posse;  c)  a  situação dos HUs,  com o Projeto de Lei,  e  a necessidade de os 
dirigentes com HUs façam interlocuções junto aos parlamentos a respeito; d) a destinação dos valores do 
REUHF; e) a fase final de acertos com o MPOG sobre o PL dos docentes e TAs e a necessidade de definir 
o  impacto  dos  planejamentos  ao  longo  dos  anos;  f)  a  importância  de  interlocuções  da  Andifes  nos 
encaminhamentos da permissão de contratação de docentes temporários e substitutos e a criação do 
banco equivalente de professores pelos colégios de aplicação; g) a correção do banco de professores 
equivalentes pelo MPOG; h) códigos de vagas para as novas universidades; i) interlocuções sobre a matriz 
de alocação de recursos; j) o movimento de greve dos TAs; k) o lançamento do Projeto Josué de Castro e 
o Programa Nacional de Extensão, ambos em parceria com o Forproex, além da ampliação de recursos 
para a extensão; l) certificação de diploma de pós-graduação; m) o programa de apoio à pós-graduação 
(PAPG) e as implementações necessárias para seu sucesso; n) projetos para atender ao programa de 
excelência nas universidades;  o) o sentimento de realização do Programa Ciência sem Fronteiras e o 
crescimento que o mesmo trará para as universidades e para o país; e p) a questão de segurança nas 
universidades. A reitora Miriam de Oliveira (UFCSPA) pede ao secretário um cuidado intenso em relação 
aos vencimentos dos dirigentes. O reitor Henrique Duque (UFJF) discorre sobre a situação difícil do HU 
daquela Instituição. O reitor Luiz Junior (UFPI) sugere que o Reuni em curso seja concluído antes de 
iniciar  um novo  programa e  a  gravidade  dos  problemas  das  escolas  vinculadas.  O  reitor  Virmondes 
Rodrigues  (UFTM)  enfatiza  suas  preocupações  com os  recursos  a  serem repassados  para  os  HUs, 
escolas técnicas e obras em andamentos. O reitor Roberto Salles (UFF) propõe ao conjunto de reitores 
que se articule uma audiência com a Presidente Dilma com a proposição de se levar as demandas das 
Ifes, principalmente sobre autonomia. O pró-reitor Hélio Leães (UFSM) relembra que a criação do colégio 
de pró-reitor de pós-graduação na Andifes foi em resposta às demandas da área; informa sobre estudo em 
andamento sobre o perfil da pós-graduação e as assimetrias regionais. O reitor Pedro Angelo de Abreu 
(UFVJM) alude sobre a segurança nos  campi e os incentivos à pós-graduação. O reitor Targino Araújo 
(UFSCar) discorre sobre: a necessidade de políticas para professores substitutos; a possibilidade de retirar 
do banco de equivalentes os substitutos legais; questiona sobre a previsão de vagas no PL para o passivo 
de TAs; sugere que haja parcerias com IFETS no estado de São Paulo; sugere que o Secretário apresente 
ao Pleno o projeto Josué Castro e uma reunião com o MEC somente sobre segurança nos campi. O reitor 
Helvécio  Reis  (UFSJ)  expõe  sobre  a  dificuldade  de  interlocução  com a  área  de  avaliação  do  MEC; 
estabelecimento da norma pelo CNE sobre hora-aula e a preocupação de ter avaliadores despreparados 
para o trabalho. O reitor Felipe Müller  (UFSM) adverte sobre a premência dos problemas dos HUs, a 
preocupação acerca da sobrevivência do sistema informatizado de gestão do ensino superior; e solicita 
acesso ao texto do PL sobre cargos e carreiras. A reitora Ana Dayse (UFAL) comenta sobre o estado de 
greve e a adesão maciça de TAs, e o andamento dos recursos orçamentários para os HUs. a reitora Maria 
Lúcia (UFMT) relata resultados da reunião da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico da Andifes e 
demonstra preocupação com a falta de espaço no PL de carreira para colocar a recomposição dos TAS a 
partir  de 2007 e pede que os recursos do PNAES sejam dobrados para 2012. Após as respostas do 
Secretário Luiz Cláudio Costa, o presidente da Andifes retoma a palavra para agradecer a todo o conjunto 
de  dirigentes  pelo  período  em que  se  manteve  como presidente  da  Associação  e  discorre  sobre  as 
melhorias realizadas e as forças do Ensino Superior sobre o país. Em seguida, passa a palavra ao reitor 
João Luiz Martins (UFOP), presidente eleito da Andifes, o qual discursa sobre a renovação dos desafios e 
a  necessidade  de manutenção  das interlocuções  para  sanar  as  questões  estruturantes.  Em seguida, 
apresenta a nova Diretoria Executiva da Andifes. No período da tarde, o reitor Romulo Polari (UFPB) e o 
coordenador do Forplad, João Carlos Barbirato (Ufal) tratam da proposta de orçamento das IFES para 
2012,  com  melhorias  após  discussões:  a)  uma  parcela  de  recursos  para  compensar  as  despesas 
adicionais  com terceirização;  b)  dotação  e  recursos  do  Reuni;  c)  nova  parcela  para  cobrir  despesas 
derivadas de ações do MCTI; d)  inclusão de proposta para o PNAES;  e) proposta de programa “pré-
REUNI”, da ordem de um bilhão de reais. O reitor Edward Brasil agradece a todos os presentes e encerra 
a 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


