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Ata da CXIX reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em quatro de março de dois mil e treze e  
realizada em doze e treze de março do mesmo ano em Recife/PE, com a pauta: informes; Para onde caminha a 
educação brasileira? A conjuntura política e as universidades federais; a nova previdência dos servidores públicos 
federais,  Secretário Jaime Mariz  de Faria Júnior – Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (MPS); 
carreira docente: ingresso (exigência de escolaridade), progressão e concurso para titular; boas práticas na gestão 
acadêmica  ou  administrativa  das  universidades;  relatos  das  Comissões Temáticas  da  Andifes;  assuntos  gerais.  
Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Angelo Roberto  
Antoniolli (UFS); Carlos Alexandre Netto (UFRGS); Carlos Edilson de Almeida Maneschy (UFPA); Carlos Eduardo 
Cantarelli (UTFPR); Clélio Campolina Diniz (UFMG); Edward Madureira Brasil (UFG); Eurico de Barros Lobo Filho 
(UFAL); Gioconda Santos e Souza Martinez (UFRR); Hélio Waldman (UFABC); Ivan Marques de Toledo Camargo 
(UnB);  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 Silva Basílio (CEFET-MG); Marcone Jamilson Freitas Souza (UFOP); Margareth de Fátima Formiga 
Melo Diniz (UFPB); Mauro Augusto Burkert Del Pino (UFPel); Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA); Natalino Salgado 
Filho  (UFMA);  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); Ulrika Arns (UNIPAMPA) e Valéria Heloísa Kemp (UFSJ).  Com cumprimentos, o 
presidente inicia a reunião com a sessão de abertura dando a palavra à reitora Maria José de Sena (UFRPE) que  
saúda a todos os visitantes e expressa a honra em receber uma reunião do conjunto de dirigentes. Em seguida, o  
diretor presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Roberto de Abreu e Lima Almeida 
profere palestra sobre o cenário econômico pernambucano. O presidente da Andifes inicia a pauta do dia seguinte 
com informes:  a)  a  presença  do  futuro  secretário  de  educação superior,  Paulo  Speller  (Unilab);  b)  tratativas  e  
interlocuções  junto  ao  Conselho  de  Universidades  Portuguesas  (CRUP)  para  dar  celeridade  ao  processo  de 
validação dos diplomas; c) visita da Diretoria Executiva da Andifes aos presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado. A reitora Ângela Cruz (UFRN) discorre sobre: a) desdobramento da reunião com Jorge Messias, secretário 
de  regulação  e  supervisão  do  ministério  da  educação;  b)  peculiaridade  em  cumprimento  do  protocolo  para 
atendimento a alunos estrangeiros. A reitora Roselane Neckel (UFSC): a) rememora celeuma em torno do artigo 8º  
da lei 12.722/2012 e publicação de nota técnica corrigindo o texto; b) mudança na presidência da Comissão de 
Constituição e Justiça e aproximação da Andifes à essa Comissão. A reitora Margareth (UFPB) discorre sobre a 
dificuldade em relação à legislação acerca de docentes cedidos para atuarem em outros órgãos governamentais. O  
reitor Julianeli (UNIVASF) informa sobre a ocorrência da 65ª SBPC no mês de julho vindouro. O reitor Luiz Pedro 
Jutuca (UNIRIO) informa sobre reunião do Grupo Tordesilhas. O reitor Paulo Speller (UNILAB) informa sobre evento 
que titulará o ex-presidente Lula como doutor  honoris causa. O reitor Carlos Alexandre (UFRGS) informa sobre o 
Encontro de reitores do Universia. O reitor Roberto Salles (UFF) informa sobre estudo realizado sobre o SISU. O 
presidente da Andifes replica sobre estudo capitaneado pelo reitor Jesualdo (UFC) em relação aos sistemas ENEM /  
SISU. Na pauta sobre os caminhos da educação brasileira, o presidente da Andifes faz preleção sobre o tema com  
ênfase na conjuntura política e as universidades federais, avanços e retrocessos no sistema educacional superior  
brasileiro e as contribuições deste para o crescimento do país, além de ressaltar a ineficiência institucional. O reitor 
Márcio Silveira (UFT) ressalta as assimetrias regionais, a necessidade de atrair profissionais para os mais distantes  
rincões e a atitude proativa de todos. O reitor Ricardo Motta (UFRRJ) ressalta: a) aquisição de universidade privada 
brasileira  por  capital  internacional;  b)  decisão  sobra  a  responsabilidade  da  universidade  dentro  do  sistema 
educacional;  c)  expectativa  do  ministério  da  Educação  diante  programa  de  política  pública  sobre  ações  da 
universidade brasileira no ensino básico nacional. O secretário executivo Gustavo Balduino coloca: a) a possível luta 
por recursos diante de uma situação de escassez; b) a falta de elemento humano qualificado que entra em uma 
universidade; c) uma melhor elaboração do conceito de ‘sistema educacional’; d) como trazer a importância política 
da  universidade  para  a  sociedade,  sem  trazer  o  partidarismo;  e)  estreitamento  das  interlocuções  de  políticas 
educacionais dentro do ministério da educação. O coordenador do Copropi, pró-reitor Emmanuel Tourinho (UFPA), 
traz à baila a expansão da pós-graduação de modo estratégico e cogita a opção de haver um REUNI da pós-
graduação. A reitora Roselane Neckel (UFSC) coloca os principais desafios da educação no país: a) inclusão social;  
b)  políticas  de  permanência;  c)  financiamento  das  universidades  públicas;  d)  fragilidade  socioeconômica  dos 
ingressantes; e) formações acadêmica e cidadã; f) maior capacitação de docentes; g) autonomia e desenvolvimento;  
h) administração e regulação do espaço democrático; i) relação com órgãos de controle; j) política de nacionalização 
para conhecimento da realidade social do país; k) sistema de bolsas na área tecnológica; l) intercâmbio de ideias 
pedagógicas. O reitor Ivan Camargo (UnB) assevera a necessidade de assegurar a autonomia universitária. A reitora 
Valéria  Kemp  (UFSJ)  traz  questões  sobre  a  expansão:  a)  nova  expansão  para  consolidar;  b)  políticas  de  
permanência; c) reestruturação administrativa; d) sistemas de ingresso nas universidades. O reitor Helio Waldman 
(UFABC) discorre sobre a diferenciação do grau de autonomia entre universidades. O reitor Paulo Speller (UNILAB) 
faz um panorama sobre sua trajetória como reitor em duas universidades e coloca a autonomia como bandeira em 
sua futura função como secretário de educação superior. Na pauta sobre a nova previdência dos servidores públicos  
federais, o Secretário de Políticas de Previdência Complementar, do Ministério da Previdência Social, senhor Jaime 
Mariz de Faria Júnior, apresenta um panorama sobre o tema, disposto na Lei nº 12.618, de 30/4/2012. No ponto de 



pauta  seguinte,  o  reitor  Paulo  Márcio  (UNIFAL-MG)  discorre  sobre  carreira  docente  –  ingresso  (exigência  de 
escolaridade), progressão e concurso para titular: a) cronograma do GT sobre a carreira; b) solicitação da Comissão  
de Recursos Humanos da Andifes por contribuições das universidades sobre os critérios para a promoção da carreira  
e professor titular e o baixo número de respostas; c) conclusão sobre: 1) uso de memorial; 2) exigência de pontuação  
superior para titular; 3) inclusão e apresentação de um plano de trabalho ou projeto de atividade docente como forma 
de promoção;  4)  espera pela  posição do departamento  jurídico  do ministério  da educação sobre a  questão do 
ingresso. A reitora Miriam Oliveira (UFCSPA) questiona se a função de reitor está sendo levada em consideração  
dentro do memorial mencionado. A reitora Margareth (UFPB) insta sobre a urgência na audiência com a Presidenta a 
fim de pontuar, enquanto conjunto, a posição acerca de demandas e pendências. O professor Nilson Leão (UFJF) 
coloca  a  posição  da  Universidade  acerca  do  plano  de  carreira  de  docentes  e  opina  por  uma  ação  de 
inconstitucionalidade à Lei 12.772/2012. Após os colóquios, o presidente da Andifes insta o conjunto de dirigentes 
para que a Associação tenha uma postura uniforme perante o mérito da questão e encaminha para que seja feita 
uma minuta com sugestões para modificação da Lei 12.772/2012 e solicita ao reitor Waldman (UFABC) envio de  
estudo já feito pela Instituição sobre o tema. O encaminhamento recebe apreciação do Pleno da Andifes. O reitor 
Maneschy informa também, depois de conversações com a SESU, que o MEC seguirá a norma referente à cessão 
de docentes com dedicação exclusiva. Na pauta acerca de boas práticas na gestão acadêmica ou administrativa das 
universidades, o reitor Roberto Salles (UFF) relata experiências da instituição com: a) implantação de rede de fibra  
ótica, b) parceria com banco privado para a confecção de cartão de crédito para uso em toda a universidade; c) a  
introdução de projeto de eficiência energética. Devido à exiguidade do tempo, o presidente da Andifes retira da pauta  
os relatos das Comissões Temáticas. Na pauta de assuntos gerais, o presidente da Andifes concede espaço para  
servidores técnico-administrativos da UFRPE entregarem documento com pendências e demandas. Neste ponto, a 
reitora  anfitriã  Maria  José de Sena (UFRPE) e  o  presidente  Carlos Maneschy (UFPA)  encerram 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


