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Ata da CXX reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes da Andifes, convocada em vinte e cinco de março de dois mil e 
doze e realizada em 10 de abril  do  mesmo ano,  em Brasília,  com a pauta:  Revalidação de diplomas de graduação; 
apresentação do projeto de estudo sobre o ENEM e SiSU; implantação da nova carreira docente – Lei nº 12.772/2012; 
Programa Inova Empresa; inclusão do Fórum dos Dirigentes de Hospitais Veterinários Universitários (FORDHOV) como 
fórum auxiliar  da Andifes. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Maria Dantas Soares 
(UFRRJ); Angelo Roberto Antoniolli (UFS); 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); 
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);  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); Marcone Jamilson Freitas Souza (UFOP);  Margareth de Fátima 
Formiga Melo Diniz (UFPB); Maria Berenice Alho da Costa Tourinho (UNIR); Maria José de Sena (UFRPE); Maria Lúcia 
Cavalli  Neder  (UFMT);  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); Roberto de Souza Salles (UFF); Roselane Neckel (UFSC); Sueo Numazawa 
(UFRA); Targino Araújo Filho (UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA); Valéria Heloísa Kemp (UFSJ); e Zaki Akel Sobrinho 
(UFPR).  Como os cumprimentos, o presidente inicia a reunião dando a palavra à Coordenadora-geral de Controle de 
Qualidade  da  Educação  Superior  (INEP),  Stela  Maria  Meneghel,  para  tratar  do  Exame  Nacional  de  Revalidação  de 
Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira – REVALIDA, principalmente a importância 
da adesão do conjunto de de universidades federais para legitimar o processo. O reitor Targino Araújo (UFSCar) dá um 
breve relato atual das tratativas sobre o acordo assinado entre a Andifes e o Conselho de Reitores das Universidades 
Portuguesas (CRUP): a) acordos bilaterais para o processo de validação dos diplomas de engenharia e arquitetura; b) 
agilidade no reconhecimento  de diplomas estrangeiros;  c)  PL em tramitação que prevê a  revalidação automática dos 
diplomas.  O  próximo  ponto  de  pauta,  o  coordenador  Miguel  Franklin  (UFC)  e  o  reitor  Jesualdo  Farias  (UFC)  fazem 
apresentação  sobre  estudo  mais  abrangente  e  detalhado  dos  reflexos  e  resultados  dos  exames  ENEM  /  SiSU  nas 
universidades federais: a) estudo comparativo preliminar sobre alunos pré e pós ENEM / SiSU; b) fontes de dados para o 
estudo; c) demanda / concorrência por vagas nas instituições; d) perfil socioeconômico dos alunos; e) distribuição de aluno 
nos municípios; f) desempenho dos ingressantes no ENEM; g) percentual de ocupação das vagas; h) ocupação de vagas 
de ações afirmativas  próprias da instituição;  i)  perfil  da nota de corte das instituições;  j)  permanência do alunado na 
instituição / taxa de evasão; k) desempenho e assiduidade dos alunos nos cursos; comparação entre alunos da ampla 
concorrência  e  de  ações  afirmativas;  l)  alocação  da  assistência  estudantil  aos  alunos  ingressantes  ENEM/SISu;  m) 
qualidade do processo de avaliação; n) a correlação entre os resultados dos candidatos no tocante aos tipos de avaliação; 
o) efetividade do SiSU em promover inclusão; p) impacto da nota de corte do SiSU na evasão. O reitor Campolina (UFMG) 
informa que a Instituição resolveu aderir integralmente ao sistema ENEM/ SiSU e um grande estudo feito na universidade. 
Os  reitores  Maria  José  (UFRPE),  Clélio  Campolina  (UFMG)  e  Roberto  Salles  (UFF)  revelam  estudos  similares  nas 
respectivas universidades sobre o tema e enumeram alguns percalços ainda a serem deslindados dentro do sistema. O 
reitor José Roberto Scolforo dá início ao debate sobre a implantação da nova carreira docente. O presidente da Andifes 
solicita  ao conjunto de dirigentes deliberem a opinião da Andifes sobre: a) o Artigo que considera a graduação como 
exigência mínima em concursos, permitindo a possibilidade de exigir doutorado e mestrado; b) a flexibilização do tempo 
previsto no artigo sobre a carreira de titular livre, com concurso direto, que dispõe só ser permitido participar do concurso 
quem tiver pelo menos vinte anos de doutorado; c) possibilidade de o candidato entrar não necessariamente no início da 
carreira, mas permitir a entrada em estágios mais elevados, conforme a titulação; d) cumprimento da Lei para definir os 
critérios  de  progressão  a  nível  de  docente  titular.  E  afirma  que  não  há  tempo  hábil  de  discutir  pontos  da  Lei  para 
modificação.  Os quatro  pontos  foram aprovados  pelo  plenário.  A reitora  Maria  Lúcia  (UFMT)  encaminha  para  que a 
discussão sobre o conjunto da carreira docente seja deixada para a próxima reunião, com cuidado e zelo que o ponto pede. 
O reitor Zaki Akel (UFPR) relata denúncia sobre liberação de servidores para exercício de mandato sindical e uma provável 
indenização para a universidade advinda de interpretação da Controladoria-Geral da União (CGU). No ponto de pauta 
seguinte, o secretário de tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Alvaro Prata, discorre acerca do 
Programa INOVA Empresa. No último ponto de pauta, a reitora Maria Lúcia Neder (UFMT) encaminha para aprovação da 
inclusão do Fórum de Dirigentes de Hospitais Universitários como fórum assessor da Andifes, plenamente aprovado pelo 
conjunto de dirigentes. No último informe, o vice-reitor Télio Leite (Univasf) relata sobre o prazo exíguo acerca da coleta de 
dados  em  referência  ao  PING-IFES,  com  a  deliberação  de  para  repassar  tal  dificuldade  para  a  Diretoria  de 
Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior (DIFES/SESu). Em seguida, o reitor Paulo Márcio 
(UNIFAL-MG),  interinamente  presidindo  a  mesa,  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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