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Ata da CXXV reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em nove de setembro de dois mil e doze e 
realizada em primeiro de outubro do mesmo ano, em Natal (RN), com a pauta: informes; programas, ações e a 
interação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas com as Universidades Federais (SEBRAE); 
Lei Orgânica das Universidades Federais; Censo Escolar da Educação Superior 2011-2012 (INEP); Secretário Paulo 
Speller (SESu / MEC); assuntos gerais. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Maria 
Dantas Soares (UFRRJ);  Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN);  Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Carlos 
Edilson de Almeida Maneschy (UFPA); Carlos Eduardo Cantarelli (UTFPR); Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); 
Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Dagoberto Alves de Almeida (UNIFEI); Damião Duque de Farias (UFGD); Dora 
Leal  Rosa  (UFBA);  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  Carlos  Tavares  Carvalho  (UNIFAP);  José  de  Arimatea  de  Matos 
(UFERSA); José Roberto Soares Scolforo (UFLA); 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 José de Sena (UFRPE); Mauro Augusto Burkert Del 
Pino (UFPel); Minoru Martins Kinpara (UFAC); Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA); Natalino Salgado Filho (UFMA); 
Nilma Lino Gomes (UNILAB); Paulo Gabriel Soledade Nacif (UFRB); Roselane Neckel (UFSC); Soraya Soubhi Smaili 
(UNIFESP); Targino Araújo Filho (UFSCar); Valéria Heloísa Kemp (UFSJ) e Zaki Akel Sobrinho (UFPR).  Como os 
cumprimentos, o presidente Jesualdo passa a palavra ao professor Ivonildo, ex-presidente da Andifes, o qual saúda a 
todos os presentes e demonstra a satisfação em participar do evento. Em seguida, a anfitriã da reunião, reitora 
Ângela  Cruz  (UFRN),  inicia  a  reunião com cumprimentos  usuais  e  descreve  a  honra  em receber  a  reunião  do 
conjunto de dirigentes no ano em que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte comemora 55 anos de criação. 
Na pauta de informes, o presidente Jesualdo Farias (UFC) coloca: a) reunião com a Secretaria de Educação Básica 
(SEB) e Secretaria de Educação Continuada Alfabetização Diversidade e Inclusão (SECADI) para interlocução sobre 
a dificuldade de execução do orçamento, sobretudo acerca da falta de relação institucional entre as duas secretarias 
e as universidades, com encaminhamento para formulação de documento para ratificar essa ação; b) reunião com 
secretários da Controladora Geral da União (CGU) para tratar da Lei nº 12.863/2013 na gestão das universidades e 
atualização da cartilha de entendimento entre a CGU e as IFES; c) desdobramentos da reunião do Conselho da 
Finep, versada basicamente acerca de críticas oriundas da Andifes e de outras entidades. Informar que foi aprovada 
proposta  para  que  a  Andifes  tenha  assento  no  Conselho  da  Finep;  d)  agendamento  de  reunião  entre  Andifes, 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e Academia Brasileira da Ciência (ABC); e) solicitação de 
audiência  com  MPOG  para  tratar  de  pendências:  quadro  de  EBTTS,  substitutos,  equivalentes,  liberação  de 
concursos,  aposentadorias e convite à Ministra  para que participe de reunião do Conselho Pleno da Andifes;  f) 
publicação no D.O.U da Lei nº 12.863/2013 que trata das fundações; g) relatos sobre participação de audiência 
pública sobre autonomia na reforma universitária; h) reunião com secretário Teatini sobre EAD. A reitora Ângela Cruz 
(UFRN) relata participação em audiência pública sobre colégios de aplicação com a criação de grupo de trabalho a 
fim  de  não  ferir  a  autonomia  das  universidades.  O  reitor  Targino  (UFSCar)  a)  informa  de  workshop  sobre 
internacionalização no MEC; b) chama atenção para os resultados do CT-INFRA no ano corrente. O reitor Anísio 
reforça os comentários sobre internacionalização nas universidades federais. No ponto de pauta sobre programas, 
ações e a interação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas com as Universidades Federais 
(Sebrae), a gerente da unidade de Capacitação Empresarial do Sebrae, Mirela Malvestiti, apresentou: a) programas 
prioritárias, entre eles, o de educação empreendedora, principalmente junta a universidades; b) releitura do termo 
‘empreendedorismo’. No ponto de pauta sobre a Lei Orgânica das Universidades Federais, a reitora Ângela Cruz 
(UFRN)  apresenta  os  pontos  consolidados  na  reunião  conjunta  das  Comissões  de  Orçamento  e  Autonomia  da 
Andifes. A reitora Miriam (UFCSPA) reforça a necessidade de colocar a forma de escolha do suplente no Art. 17 da 
Lei em debate e pede que o inciso um, do mesmo Art., mude-se para dirigentes, e não representantes. A reitora Dora 
Leal (UFBA) ressalta a necessidade de se continuar com a manutenção da autonomia como o bem mais valioso de 
uma universidade. O reitor Zaki Akel (UFPR) a) expõe o espaço de participação das universidades públicas para a 
discussão da minuta da Lei; b) defende a idéia de um documento-base para discussão dentro das Instituições. O 
reitor  Anísio  Brasileiro  (UFPE)  afirma:  a)  conceito  por  trás  do  projeto;  b)  estrutura  departamental;  c)  forma de 
ingresso;  d)  carreira;  e)  lei  específica  de  plano  de  cargos  e  salários.  O  reitor  Márcio  (UFT)  pondera  sobre  a 
importância da proposta de autonomia constante na Lei Orgânica. O reitor Maneschy (UFPA) sugere a retirada do 
inciso dez, do Artigo nono. O reitor Jesualdo (UFC) encaminha para que o texto do documento seja enviado para 
análise na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para ser enviado às comunidades universitárias 
para debate, em seguida enviado para análise do Ministério da Educação. No ponto de pauta seguinte, o presidente 
Instituto Nacional  de Estudos e Pesquisas Educacionais  Anísio  Teixeira  (Inep),  Luiz Cláudio Costa,  apresenta o 
Censo Escolar da Educação Superior 2011-2012 e seus pontos básicos e as alterações na aplicação do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). A reitora Maria Lúcia (UFMT) ressalta que a Educação à Distância não pode ser 
separada da educação presencial no processo de expansão. A reitora Soraya (UNIFESP) relata pontos da expansão 
na  universidade  e  faz  reflexão  sobre  necessidade  de  se  atentar  mais  aprofundadamente  para  a  expansão, 
especialmente da pós-graduação e na carreira de pesquisador. No próximo ponto de pauta, o secretário de educação 
superior, Paulo Speller, manifesta-se sobre: a) importância estratégica do crescimento das universidades federais; b) 



destaques das universidades federais na produção de conhecimento; c) registro do passamento do ex-presidente da 
Andifes, Carlos Roberto Antunes (UFPR); d) entrega solene ao presidente da Andifes dos dados solicitados sobre 
Enem / SISU; e) boas vindas ao professor Dilvo Ristoff na Diretoria de Políticas e Programas da Graduação (DIPES / 
SESU); f) portaria publicada sobre Colégios de Aplicação; g) situações sobre cargos EBTT; h) recepção aos médicos 
estrangeiros; i) conclusão de trabalhos de comissão mista sobre docentes titulares; j) discussão junto ao Fonaprace e 
ao Cograd para chegar a uma proposta em relação ao bolsa-permanência. O reitor Targino (UFSCar) e a reitora 
Soraya (UNIFESP) apontam pontos negativos em relação a projetos amparados pela FINEP. O reitor Ivan (UnB) 
manifesta preocupação com referência à bolsa-permanência para estudantes indígenas.  O reitor  Hélio Waldman 
(UFABC) relata que as instituições teriam melhores resultados caso os alunos do ensino médio estivessem melhor 
preparados.  A reitora  Ângela  Cruz  (UFRN)  lembra:  a)  obstáculos  para  levar  docentes  aos  campi  afastados;  b) 
necessidade de pauta permanente de discussão sobre internacionalização; c) bolsas para continuidade de estudos 
no  exterior.  O  professor  Eduardo  Vargas  (CGRIFES  /  UFMG)  discorre  sobre  a)  desdobramentos  oriundos  de 
seminário e reunião do PEC-G; b) lugar ocupado pelo Brasil no cenário mundial e novos desafios; c) necessidade de 
atualização  de recursos  humanos e  infraestruturais  para  acompanhar  o  crescimento  do  Programa Ciência  sem 
Fronteira (CsF); d) documento produzido pelo CGRIFES com propostas acerca de melhorias no CsF; e) capacitação 
de servidores TAs em relação às diretorias de relações internacionais. O pró-reitor Kedson Lima (UFRA) coloca que 
há um coro na falta de atendimento ao Programa Esplanada Sustentável e a Portaria 794/2013 que trata da extinção 
do PING-IFES. A reitora Dora Rosa (UFBA) sugere que o MEC conduza de forma bem atenta a questão dos Colégios 
de Aplicação a fim de dotá-los com corpo docente e o orçamento correspondentes e a pressão de que as demais 
universidades federais tenham colégios de aplicação. Na réplica, o secretário Paulo Speller: a) verificar o papel do 
ensino superior em relação à educação básica; b) ausência de proposta sistematizada na educação básica para o 
ensino médio. O presidente Jesualdo informa que os dirigentes de instituições que utilizam aulas práticas no mar 
terão  a  possibilidade  de  aquisição  de  cinco  barcos  para  atender  a  todos  os  cursos  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.

Gustavo Henrique de Sousa Balduino
Secretário executivo da Andifes


