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Ata da CV reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em vinte e dois de setembro de dois mil e 
onze e realizada no dia  trinta  dos mesmos mês e ano,  em Brasília,  com a pauta:  informes;  estratégias para a 
aprovação  do  PL  2.134/2011,  que  “dispõe  sobre  a  criação  de  cargos  efetivos,  cargos  de  direção  e  funções 
gratificadas  no  âmbito  do  Ministério  da  Educação,  destinados  às  Instituições  Federais  de  Ensino,  e  dá  outras 
providências”, e do PL 2.177/2011, que “Institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; banco de 
professores equivalentes e banco de referência para técnico-administrativos; discussão sobre o Programa Nacional 
de Educação na Reforma Agrária (Pronera), convidados MST e SESu; orçamento das IFES em 2011 e 2012; CGTIC 
– Apresentação sobre o estudo da demanda de pessoal de Tecnologia da Informação (TI) nas IFES, Diretora Jussara 
Issa Musse (NTI/UFRGS); orçamento da Andifes 2011 e 2012; assuntos gerais.. Estiveram presentes os dirigentes 
ou seus representantes legais: Alan Kardec Martins Barbiero (UFT); Alfredo Júlio Fernandes Neto (UFU);  Amaro 
Henrique Pessoa Lins (UFPE); Ana Dayse Rezende Dórea (UFAL); Antônio Nazareno Guimarães Mendes (UFLA); 
Carlos Alexandre Netto (UFRGS); Carlos Antonio Levi da Conceição (UFRJ); Carlos Edilson de Almeida Maneschy 
(UFPA); Carlos Eduardo Cantarelli (UTFPR); Carlos Henrique Figueiredo 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); Hélio Waldman (UFABC); Helvécio Luiz Reis (UFSJ); Henrique Duque de Miranda Chaves 
Filho  (UFJF);  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);  Josué Modesto dos 
Passos  Subrinho  (UFS);  Luiz  Pedro  San  Gil  Jutuca  (UNIRIO);  Márcia  Perales  Mendes  Silva  (UFAM);  Natalino 
Salgado Filho (UFMA); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL); Renato de 
Aquino Faria Nunes (UNIFEI); Ricardo Motta Miranda (UFRRJ); Roberto de Souza Salles (UFF); Roberto Ramos 
Santos (UFRR);  Sueo Numazawa (UFRA); Targino Araújo Filho (UFSCar) e Walter Manna Albertoni (UNIFESP). 
Após os cumprimentos, o presidente inicia a reunião com informes: a) visita ao presidente da Câmara, Marco Maia, e 
liderança de partidos políticos sobre o PL de cargos; b) participação da Andifes em ato de defesa dos recursos 
provenientes  do  pré-sal;  c)  reunião  com representante  da UNE;  d)  os  resultados  positivos  do  último seminário 
Andifes; e) iniciativas de discussão com o MEC sobre expansão e programas para essa área; f) estratégias para o PL 
2.134/2011  junto  às  bases  parlamentares.  O  reitor  José  Geraldo  (UnB)  informa  sobre  sua  representação  em 
audiência pública sobre o texto orientado à elaboração das diretrizes dos direitos humanos. O reitor Sueo Numazawa 
relata o fato de a Ufra passar por período de denúncias infundadas e levianas. A reitora Ana Dayse (Ufal) informa 
sobre encontro do Grupo Coimbra em Alagoas e questiona se há na pauta da Andifes alguma discussão sobre o 
projeto do senador Cristovam Buarque sobre a mudança da gestão do ensino superior para o âmbito do MCTI. O 
vice-reitor  Antonio  Ledo  (UFRJ)  discorre  sobre  reuniões  ocorridas  no  Rio  de  Janeiro  para  a  confecção  de  um 
consórcio semelhante ao existente em Minas Gerais e endossa fala da reitora Ana Dayse. o reitor Helvécio dos Reis 
(UFSJ) concorda com as colocações da reitora Ana Dayse e se diz preocupado com declarações do Ministro Haddad 
acerca da greve dos TAs. O vice-reitor Paulo Barbosa (UTFPR) discorre sobre o problema da greve de TAs na 
Instituição. O reitor Ricardo Miranda (UFRRJ) lamenta a onda de “denuncismo” e boataria nas instituições. O reitor 
Roberto  Salles  (UFF)  alerta  sobre  o  projeto  que  rebaixa  o  índice  de  remuneração  sobre  insalubridade  e  a 
necessidade de debater as pequenas ressalvas na criação da EBSERH e os vencimentos dos dirigentes. O reitor 
Walter Albertoni (Unifesp) relata a dificuldade de negociações com TAs e discentes sobre problemas na instituição e 
demonstra preocupação com a eventual transferência do ensino superior para o âmbito do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. O reitor em exercício Alexandre Zanini (UFJF) reporta a ocorrência dos levantes grevistas 
naquela IFES e solicita antecipação de pauta. O reitor Amaro Lins (UFPE) usa de seu tempo para se despedir da 
função de reitor  da Ifes e apresenta o novo reitor  da UFPE,  Anísio Brasileiro.  O futuro  reitor,  Anísio Brasileiro, 
agradece a apresentação e coloca itens a serem trabalhados. O reitor João Luiz Martins (UFOP) agradece ao reitor 
Amaro Lins, em nome do coletivo, pela inestimável contribuição para o processo de expansão das IFES e todos os 
mecanismos envolvendo o crescimento e desenvolvimento das instituições. O secretário executivo da Andifes presta 
homenagem ao reitor Amaro Lins (UFPE). O presidente da Andifes encaminha pontos afirmativos: a) documento 
assinado pelo MEC garantindo a continuidade das obras do Reuni; b) a resolução da questão de pessoal com o PL 
em tramitação; d) definir as entidades representativas estudantis, de servidores e docentes para verdadeiro diálogo. 
O reitor Alfredo Fernandes (UFU) discorre sobre os acontecimentos dentro da CPRH. O próximo ponto de pauta é a 
discussão sobre os Programas Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) e de Apoio à Formação Superior 
em Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), com a participação de: a) Vanderlúcia Simplício (MST); b) 
Eliene Novaes (Contag); c) Clarisse dos Santos (Incra); d) Mônica Molina (UnB), e o secretário de educação superior, 
Luiz  Cláudio  Costa.  Este  acrescenta  informações importantes  acerca  dos  programas apresentados  e  menciona 
modelo a ser apresentado sobre educação continuada, e trata de: 1) institucionalização dos programas; 2) pouco 
avanço  nas  questões  de  educação  no  campo  e  no  analfabetismo.  O  reitor  Roberto  Ramos  (UFRR)  reforça  a 
importância de se defender a institucionalização da educação no campo a fim de mitigar as dificuldades atuais. O 
presidente  da  Andifes  encaminha  para  que  seja  formada  uma  comissão  a  fim  de  tratar,  junto  aos  órgãos 
competentes, dos assuntos apresentados, a partir da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico. No próximo ponto 
de pauta, o reitor João Luiz enumera demandas do conjunto de dirigentes ao secretário da SESu: a) abertura de 
negociações na questão dos dois bancos: equivalentes e de TAs; b) documento do MEC assegurando a continuidade 
das obras do Reuni e a resolução da questão de pessoal via PL para impedir ou dificultar as ocupações das reitorias 



das IFES; c) a necessidade de docentes para não impedir o início letivo em 2012; d) PL da carreira; e) elevação do 
percentual de CDs. O reitor Maneschy (UFPA) pede esclarecimentos sobre a criação de coordenadorias de cursos e 
se preocupa com a falta de discussão sobre os passivos trabalhistas dos HUs serão cobertos na passagem para a 
EBSERH. Na segunda rodada de respostas, o secretário Luiz Cláudio responde: a) na questão dos HUs: 1) os 
passivos trabalhistas serão completamente equacionados na constituição da EBSERH; 2) atenção na contabilidade 
para aposentadorias e extinção de cargos de TAs; 3) ajustes nos cargos de direção dos HUs dentro de CD2 e CD4; 
4) liberação gradativa de APH; 5) necessidade de decisão do coletivo de dirigentes para solucionar a questão de 
ponto eletrônico;  6) continuidade das bolsas de pós-graduação pactuadas pelo  Reuni.  No período vespertino,  a 
diretora de TI, Jussara Musse (UFRGS), explana sobre os itens que ocasionam déficit de recursos humanos na área 
de Tecnologia de Informação nas IFES: a) dimensionamento: recomendação de 11.000 TAs na área de TI, reserva 
de cinco por cento de vagas para TI na criação de cargos; b) dificuldade de abertura de concursos específicos para 
servidores de TI; c) planejamento estratégico na área de demandado pelo TCU; d) capacitação: duplicar o número de 
vagas; e) articulação entre Andifes e RNP para orçamento acerca de links e banda larga. O secretário executivo da 
Andifes  relata  a  falta  de  recursos  e  políticas  para  tratar  de  TI.  O  presidente  da  Andifes  encaminha  para  uma 
interlocução entre as IFES, secretária executiva e de educação superior do MEC, a Subsecretaria de Coordenação 
das Unidades de Pesquisa do MCTI e a Rede Nacional de Pesquisa (RNP); pleitear junto à Comissão de Ciência e 
Tecnologia  da Câmara uma emenda orçamentária específica para TI;  criação de um fundo induzido a partir  da 
criação da emenda para TI. No próximo ponto de pauta, o presidente do Forplad, João Carlos Barbirato, discorre 
sobre a planilha da matriz orçamentária de 2012: a) matriz rodada sem teto e sem piso sem garantia do mínimo de 
aumento com relação à inflação de um ano para outro, sanado com ajuste efetuado pela SESu; b) ajustes jogados na 
construção do PLOA. O reitor Edward Brasil  (UFG) questiona sobre a composição das diárias e passagens.  O 
presidente do Forplad esclarece sobre o orçamento de 2011: a) interlocução entre Andifes e órgãos responsáveis 
para ampliação do prazo para finalização dos empenhos; b) pede atenção para a falta de cota para empenho; c) 
mudanças no sistema de compras das IFES; d) observar no orçamento se a cota orçamentária da IFES foi 100%; e) 
remanejamento no MEC de cotas para diárias e passagens; f) ausência da denominação do programa Reuni no 
Simec. O reitor Roberto Salles (UFF) rememora a celeridade das IFES em implantar o programa Reuni sem avistar a 
quantidade de problemas e o montante de custos sobrevindos e demonstra preocupação quanto aos recursos para 
continuidade em 2012. O vice-reitor Ledo (UFRRJ) sugere que cada IFES faça um levantamento a fim de apresentar 
dados técnicos. No item de pauta seguinte, o secretário executivo da Andifes apresenta proposta para o orçamento 
da Andifes de 2011/2012, que foi aprovado pelo Conselho Pleno. Gustavo Balduino observa que após a implantação 
da EBSERH a questão do ponto eletrônico será tratada por tal, portanto a discussão em pauta é inócua. O reitor 
Natalino  Salgado  (UFMA)  relembra  encaminhamento  acerca  de  prazo  para  implantação  do  ponto,  com opinião 
contrária do MPOG, com provável suspensão da APH e ressalta a importância da discussão política até a chegada 
da EBSERH. O presidente da Andifes encaminha para a Andifes ter uma posição a fim de proteger as IFES na 
questão.  Na  pauta  seguinte,  o  reitor  Edward  Brasil  (UFG)  discorre:  a)  discussão  sobre  as  30  horas  para  os 
servidores; b) realização do II Encontro Nacional das Licenciaturas; c) portaria sobre o processo de concessão de 
estações de rádio e TV universitárias. O secretário executivo da Andifes relata situação de ex-aluno da UFMT incluso 
Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e ressalta a importância da inserção do programa em 
pauta de discussão da Andifes. O presidente do Forproex, Cipriano Maia (UFRN), pede maior discussão sobre o 
Programa Josué de Castro. Após essa pauta, o presidente João Luiz Martins 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


