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Ata da CIX reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em trinta e um de janeiro de dois mil e doze e 
realizada no dia quinze de fevereiro do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: informes; participação do Ministro 
Aloizio  Mercadante  Oliva  (MEC);  almoço  oferecido  pelo  banco  Santander  Universidades  para  lançamento  do 
Programa de bolsas Ibero-Americanas, para as Universidades Federais; relato das Comissões Temáticas; informes 
do reitor Luiz de Sousa Santos Júnior (UFPI). Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Alan 
Kardec Martins Barbiero (UFT); Alfredo Júlio Fernandes Neto (UFU); Alvaro Toubes Prata (UFSC);  Ângela Maria 
Paiva Cruz (UFRN); Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Antônio César Gonçalves Borges (UFPel); Antônio 
Nazareno  Guimarães  Mendes  (UFLA);  Carlos  Antonio  Levi  da  Conceição  (UFRJ);  Carlos  Edilson  de  Almeida 
Maneschy  (UFPA);  Carlos  Eduardo  Cantarelli  (UTFPR);  Carlos  Henrique  Figueiredo  Alves  (CEFET-RJ);  Clélio 
Campolina Diniz  (UFMG);  Damião Duque de Farias  (UFGD);  Dora Leal  Rosa (UFBA);  Edward Madureira  Brasil 
(UFG); Eurico de Barros Lobo Filho (UFAL); Felipe Martins Müller (UFSM); 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); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UFS); Julianeli  Tolentino de Lima (Univasf);  Luiz de Sousa Santos 
Júnior  (UFPI);  Luiz  Pedro San Gil  Jutuca (UNIRIO);  Márcia  Perales Mendes Silva  (UFAM);  Márcio  Silva  Basílio 
(CEFET-MG); Maria Cristina Victorino de França (UNIR); Maria Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Natalino Salgado Filho 
(UFMA);  Nilda de Fátima Ferreira  Soares (UFV);  Olinda Batista  Assmar (UFAC);  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);  Rômulo Soares Polari (UFPB); Sueo Numazawa (UFRA);  Targino Araújo 
Filho (UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA); Valmar Corrêa de Andrade (UFRPE); Virmondes Rodrigues Júnior (UFTM) 
e Walter Manna Albertoni (UNIFESP). Após os cumprimentos, o presidente com saudações aos presentes e passa a 
palavra ao ministro recém-empossa, Aloizio Mercadante, o qual discorre sobre: a) foco da Andifes e universidades na 
relação com a economia regional e cadeias produtivas; b) as universidades devem buscar parcerias para realizações 
produtivas,  a  fim de ajudar  no desenvolvimento regional;  c)  a  extensão universitária  deve  ser  feita  de projetos 
socialmente  generosos,  competentes  e  inovadores;  d)  indispensável  melhor  articulação  da  universidade  com a 
educação básica; e) deter a evasão no ensino médio; f) busca de novas tecnologias para a construção civil;  g) 
lançamento  de  programa  de  alfabetização  na  idade  certa;  h)  duplicação  das  escolas  em  tempo  integral;  i) 
informatização e melhoria na formação dos docentes para o ensino médio; j)  participação das universidades no 
aumento  do  banco  de  itens  do  Enem;  k)  mudanças  na  correção  das  redações  do  Exame;  l)  provável 
contingenciamento dentro do MEC; m) esforços conjuntos para aprovação do PL 2.134/2011 inalterado; n) meta de 
18 alunos por professor; o) dedicação exclusiva x reestruturação da carreira; p) lei de acesso às informações; q) 
novos critérios para expansão e alocação de recursos:  1) matriz financeira;  2) impulso em áreas deficientes de 
profissionais, tais como engenharias, medicina, física, química e matemática; 3) fortalecimento das licenciaturas; r) 
foco na internacionalização das universidades brasileiras; s) TV-Escola como ferramenta de fomento; t) participação 
da Andifes para melhorar a Universidade Aberta do Brasil (UAB). O presidente da Andifes responde: a) a Andifes já 
tem um GT para tratar  da matriz  orçamentária;  b)  realização  de estudos sobre a  relação aluno x  professor;  c) 
sequência  de  seminários  sobre  internacionalização  e  avaliação;  d)  criação  de  um  grupo  de  trabalho  para 
transformações dos CEFETs de Minas Gerais e Rio de Janeiro em universidades tecnológicas. O reitor Roberto 
Salles (UFF) opina sobre os valores para a expansão não serão suficientes, a remuneração dos docentes e de 
cargos CDs e FGs. O reitor Pedro Angelo (UFVJM) questiona sobre a dificuldade das universidades no interior para 
contratar docentes temporários. O reitor Luiz Júnior (UFPI) informa que a UFPI está pronta para receber os editais 
dentro das atividades quilombolas. O reitor Paulo Márcio (UNIFAL-MG) apresenta demandas: a) carência no quadro 
de docentes e TAs; b) os gastos com terceirização; c) o programa de expansão da pós-graduação. A reitora Maria 
Lúcia Neder (UFMT) trata da UAB no contexto da expansão universitária e a necessidade de pensar a modalidade à 
distância  como  presencial.  O  presidente  da  Andifes  passa  às  mãos  do  ministro  Mercadante  uma  relação  de 
demandas pendentes das  Ifes.  O diretor  geral  Carlos Figueiredo  (CEFET-RJ)  discorre  sobre a  necessidade  de 
docentes  dentro  dos  dois  CEFETs.  O  reitor  Anísio  Brasileiro  (UFPE)  indaga  sobre  o  Programa  Ciência  sem 
Fronteiras:  a)  a  construção  de  uma  matriz  de  competências;  b)  aspecto  básico  da  formação  tecnológica;  c) 
mecanismos de acompanhamento dos egressos do Programa. O reitor César Borges (UFPel) informa a necessidade 
de projeto para universidades com atividades com as prefeituras e países vizinhos. O reitor Thompson Mariz (UFCG) 
discorre sobre o Enem e sobre os contratempos com a CGU. O secretário executivo da Andifes discorre sobre a ação 
parlamentar organizada para destacar os projetos do pleno. O ministro encerra sua fala afirmando a todos a intenção 
do MEC em continuar os diálogos junto às universidades federais. No período da tarde, o reitor Luiz Júnior (UFPI) 
usa a palavra para esclarecer situações de denúncias publicadas pela imprensa nacional. O presidente da Andifes 
sugere  que  a  Associação  fale  com  o  Secretário  de  Educação  Superior  acerca  da  problemática  em  torno  do 
tratamento com a imprensa. A pauta seguinte traz relatos de membro das Comissões Temáticas da Andifes, reunidas 
no dia anterior. O reitor Paulo Mário (UNIFAL-MG), da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico, elenca: a) política 
de expansão e reestruturação das universidades no sentido pedagógico: 1 promover discussão sobre a inovação e 
organização administrativa  das Ifes;  2 discussão do REUNI na pós-graduação;  b)  seminário  sobre avaliação;  c) 
ampliar participação das IFES no ENEM/SISU; d) definição de políticas para melhorar a formação de professores; e) 



contratação de professores para cumprimento de legislações federais;  f)  nova avaliação e  discussão acerca da 
educação à distância. O reitor Alfredo Fernandes (UFU) relata os trabalhos da Comissão de Recursos Humanos: a) 
histórico de interlocuções com o MPOG; b) mudanças na remuneração dos médicos; c) afastamentos legais; d) 
mudança nos valores para docentes; e) vagas no ensino básico tecnológico; g) critérios para correção do quadro de 
referência dos TAs; h) lançamento do SIAPE e remuneração extra-SIAPE; i) modelo de dimensionamento da força de 
trabalho nas IFES; j)  contratação de preceptores.  O reitor  Prata  (UFSC) relata sobre a Comissão de Ciência  e 
Tecnologia: a) manifestação da Andifes referente ao pré-sal; b) Brasil como sede do Fórum Mundial de Ciência em 
2013; c) CT-Infra e Finep; d) demanda de Ifes para que os projetos de recursos humanos possam contribuir com as 
Fundações de Apoio;  e) construção do Código Nacional  de Ciência,  Tecnologia e Inovação (PL 2.177/2011).  A 
servidora Maria Luiza, da Secretaria de Educação Básica (MEC), trata: a) criação do Comitê Gestor Nacional; b) 
criação da Rede Nacional de Formação de Professores. O reitor Rômulo Polari (UFPB), Comissão de Orçamento, 
trata: a) orçamento de 2012; b) dotação de recursos do PNAES; c) dotação para HUs; d) créditos a receber do 
REUNI; e) negociação para recursos em investimentos; f) modelo de matriz de OCC; g) repactuação do REUNI e a 
ausência dos 40% na Lei. O presidente da Comissão de HUs, reitor Natalino Salgado (UFMA) relata: a) participação 
de  reunião  do  Conselho  Gestor  do  REUHF;  b)  implantação  da  EBSERH;  c)  capacitação  de  servidores  para 
adequação  à EBSERH.  O presidente  da anuncia  a  realização  do  seminário  sobre  internacionalização e  urge  e 
assessoria do CGRIFES 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.
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