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Ata da CXVIII reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em trinta e um de janeiro de dois mil e 
treze e realizada em vinte de fevereiro do mesmo ano, em Brasília/DF, com a pauta: Abertura e informes; relação das 
universidades federais com as Fundações de Apoio e com a FINEP - Reitores Jesualdo Pereira Farias (UFC) e 
Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); relatório do Reuni - Reitora Maria Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Projeto 
Esplanada Sustentável - Forplad; avaliação e regulação das Universidades Federais - Secretário Amaro Henrique 
Pessoa Lins (SESu), Diretora de Regulação Andréa Andrade (Seres/MEC), Presidente Luiz Cláudio Costa (Inep) e 
Presidente  Robert  Evan  Vehine  (CONAES);  debate  sobre  o  Projeto  Esplanada  Sustentável  -  Secretário  José 
Henrique  Paim  Fernandes  (Secretária  Executiva  (MEC));  nova  carreira  docente  -  Reitor  José  Roberto  Scolforo 
(UFLA); carreira dos técnico-administrativos - Reitor Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); reconhecimento de 
diplomas  de  graduação  e  pós-graduação;  assuntos  gerais..  Estiveram  presentes  os  dirigentes  ou  seus 
representantes legais: Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Angelo Roberto Antoniolli (UFS); Anísio Brasileiro de Freitas 
Dourado (UFPE); 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); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Dagoberto 
Alves de Almeida (UNIFEI); Dora Leal Rosa (UFBA); Edward Madureira Brasil (UFG); Elmiro Santos Resende (UFU); 
Eurico de Barros Lobo Filho (UFAL); Felipe Martins Müller (UFSM); Gioconda Santos e Souza Martinez (UFRR); 
Hélio Waldman (UFABC);  Henrique Duque de Miranda Chaves Filho (UFJF);  Ivan Marques de Toledo Camargo 
(UnB);  Jesualdo  Pereira  Farias  (UFC);  José  Arimatéia  Dantas  Lopes (UFPI);  José  Carlos  Tavares  Carvalho 
(UNIFAP); José de Arimatea de Matos (UFERSA); José Edilson de Amorim (UFCG); José Roberto Soares Scolforo 
(UFLA); Julianeli Tolentino de Lima (UNIVASF); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Márcia Perales Mendes Silva 
(UFAM);  Márcio  Antônio  da  Silveira  (UFT);  Márcio  Silva  Basílio  (CEFET-MG);  Marcone  Jamilson  Freitas  Souza 
(UFOP);  Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB); Maria Berenice Alho da Costa Tourinho (UNIR); Maria 
Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Mauro Augusto Burkert Del Pino (UFPel); Minoru Martins Kinpara (UFAC); Miriam da 
Costa Oliveira (UFCSPA); Natalino Salgado Filho (UFMA); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Paulo Gabriel 
Soledade Nacif (UFRB); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Reinaldo Centoducatte (UFES); Ricardo Motta 
Miranda (UFRRJ);  Roberto de Souza Salles (UFF);  Roselane Neckel (UFSC);  Soraya Soubhi Smaili  (UNIFESP); 
Targino Araújo Filho (UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA); Valéria Heloísa Kemp (UFSJ) e Zaki Akel Sobrinho (UFPR). 
Com os  cumprimentos,  o  presidente  inicia  a  reunião  passando a  palavra  ao  Dr.  Pedro  Pontual,  da  Secretaria 
Nacional de Articulação Social, da Presidência da República, para tratar dos desafios a serem enfrentados para o 
fortalecimento da democracia participativa: a) estabelecimento de diálogos com a sociedade civil;  b) parceria com 
universidades  federais  para  maior  participação  social;  c)  extensão  dos  sistemas  setoriais  com  o  princípio  da 
participação social a todas as políticas públicas; d) curso de nacional de formação para conselheiros e gestores de 
políticas socais; e entrega publicação da ‘radiografia’ da presença de participação dentro do Governo Federal. O 
reitor Maneschy (UFPA) pede a todos os presentes um minuto de silêncio em memória às vítimas de acidente trágico 
em  Santa  Maria  (RS).  O  reitor  Felipe  Müller  (UFSM)  agradece  a  gentileza  e  a  solidariedade  recebida  pela 
Universidade  Federal  de  Santa  Maria.  A  pauta  de  informes  trata  de:  a)  boas  vindas  aos  dirigentes  recém-
empossados: José Edilson de Amorim (UFCG), Marcone Jamilson (UFOP), Mauro Augusto Del Pino (UFPel); Angelo 
Roberto Antoniolli  (UFS),  Elmiro Santos Resende (UFU),  Dagoberto Alves (UNIFEI),  Soraya Smaili  (UNIFESP) e 
Cleuza  Dias  (FURG).  O professor  João  Luiz  Martins  (UFOP)  discorre  sobre  o  momento  da  educação  superior 
brasileira e a necessidade de resiliência para saná-los por meio da retomada do protagonismo da Andifes. No ponto 
de pauta seguinte, o reitor Jesualdo Farias (UFC) discorre sobre as relações das universidades federais com as 
fundações de apoio e a Finep: a) dificuldade de execução dos projetos CT-Infra; b) variação cambial; c) variação no 
valor do metro quadrado construído; d) dificuldade das universidades em renovar projetos que já ultrapassaram cinco 
anos;  e)  as  universidades  devem  encaminhar  valores  de  projetos  na  situação  mencionada  para  levantamento 
estatístico; f) arcaísmo da lei das fundações; g) questões contraditórias entre a lei da carreira e a lei da inovação; g) 
necessidade premente de revisão em todas as leis concernentes ao tópico; h) relações com órgãos financiadores; i) 
preocupação  com  edital  para  novos  campi.  No  próximo  ponto  de  pauta,  a  reitora  Maria  Lúcia  Neder  (UFMT) 
apresenta relatório do REUNI sobre diagnóstico dos problemas e desafios do programa: a) análise qualitativa do 
processo de expansão nas universidades no período de 2003 a 2012; b) acolhimento de sugestões e impressões por 
meio de questionário; c) surgimento do relatório por meio de pedido da UNE; d) a mudança de paradigma advinda do 
processo de expansão; e) probabilidade de recuperação do passivo histórico; f) o novo processo de expansão deve 
ser pensado tendo em vista principalmente as metas do PNE. No ponto de pauta seguinte,  a coordenadora do 
Forplad,  Silvana de Abreu (UFGD) discorre  sobre:  1) Projeto  Esplanada Sustentável:  (fundamental  centrado em 
energia, vigilância e água e esgoto); 2) RDC; 3) compras compartilhadas. A reitora Maria Lúcia (UFMT) informa os 
desdobramentos acerca do curso de administração pública à distância e questiona sobre o andamento do processo 
de associação de novas universidades na Andifes. No ponto de pauta seguinte, os senhores Amaro Lins (SESu), 
Andréa Andrade (Seres/MEC), Luiz Cláudio Costa (Inep) e Robert Vehine (CONAES) assomam à mesa para tratar 
dos processos de avaliação das universidades brasileiras: a) unicidade da matriz de educação superior brasileira; b) 
o surgimento do ENSAES; c) panorama de atribuições da Secretaria de Regulação e Supervisão; d) sistema de 
ouvidoria específico das universidades; e) E-mec 2.0; f) componentes básicos do SINAES. O pró-reitor Waldenor 
(UFU) explana minúcias da implantação de cursos de inglês preparatório para o programa Ciências sem Fronteiras. 
O secretário Amaro Lins explana motivos de sua saída da Secretaria de Educação Superior. Na pauta seguinte, o 



reitor  Paulo  Márcio  (UNIFAL-MG)  discorre  sobre  os  GTs  da  carreira  dos  servidores  técnico-administrativos:  a) 
posições contrárias quanto à terceirização; b) reposicionamento dos aposentados; c) GT da democratização ainda 
estagnado. O reitor também informa sobre desdobramentos em relação à carreira docente: a) vigência da Lei da 
nova carreira a partir de primeiro de março; b) produção de documento pela Andifes sobre a aplicabilidade da Lei; c) 
publicação de nota técnica como resposta a documento; d) construção de diretrizes para reconhecimento de saberes 
do docente EBTT; e) progressão geral da carreira docente; f) importância do papel das IFES na regulação interna; f) 
construção de diretrizes específicas para a carreira de docente titular; g) uniformidade das regras de progressão em 
todas as IFES; h) incluir a atividade administrativa como critério de progressão. A reitora Roselane (UFSC) discorre 
sobre os obstáculos originados da Lei 12.722 e a nota técnica lançada sobre a Lei. O reitor Campolina (UFMG) opina 
que a saída para os problemas da carreira de TAs é a reestruturação da gestão universitária / acadêmica e ressalta a 
assimetria  entre  universidades e  institutos tecnológicos e  EBTT sobre a  carreira  docente.  Na pauta  seguinte,  o 
secretário executivo do ministério da educação, Henrique Paim, discorre sobre o Projeto Esplanada Sustentável, sua 
característica compulsória e formas de atingir o percentual demandado. A reitora Miriam (UFCSPA) atenta que as 
universidades – em sua vasta maioria – não têm mais como cortar gastos para atingir  o percentual indicado no 
Projeto.  A reitora  Maria Lúcia (UFMT) enfatiza  a necessidade de modernização nos equipamentos e redes nas 
instituições para atingir  mais  o  percentual  mencionado.  A pauta  sobre titulação em concursos  para docentes  é 
retomada, com a com a reitora Roselane (UFSC) encaminhando para que a Andifes articule uma rediscussão da Lei 
12.722/2012 para redefinição de artigo específico na lei. A reitora continua sua fala sobre a ausência de professores 
equivalentes nos colégios de aplicação. O professor Paulo Márcio (UNIFAL-MG) rememora que a Andifes tentou 
fazer levantamento de sugestões para o PL da carreira em 2010 e também que a Andifes não se pronunciaria a 
respeito. Sobre o assunto, o pleno da Andifes assente em discutir  sobre o que pode ser modificado para então 
encaminhar aos órgãos competentes. No próximo ponto de pauta, o conjunto de dirigentes concorda em preencher 
os trâmites do Projeto Esplanada Sustentável  para então continuar as interlocuções a nível  político por meio do 
presidente da Comissão de Orçamento da Andifes, reitor Zaki Akel (UFPR). Na última pauta, o reitor Targino Araújo 
(UFSCar)  discorre  sobre  desdobramentos  da  revalidação  de  diplomas  obtidos  em  universidades  lusitanas  e 
encaminha para a discussão a fim de atingir consenso para interferência qualitativa na discussão do tema. Após a 
deliberação ser acolhido pelas remanescentes, o presidente da Andifes declara encerrada 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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