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Ata da CXXVIII reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em dez de fevereiro de dois mil e 
quatorze e realizada em dezenove de fevereiro do mesmo ano, em Brasília/DF, com a pauta: E: abertura e informes; 
informes e encaminhamentos dos temas das Comissões Temáticas e dos Grupos de Trabalho da Andifes; 
participação da Secretaria de Educação Superior (Sesu); participação do Ministro José Henrique Paim Fernandes 
(MEC) e equipe; assinatura do contrato entre a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e a Indústria Naval 
Ceará S/A (Inace) para a aquisição de quatro embarcações (laboratórios flutuantes) para atenderem às demandas 
das Universidades Federais com oferta cursos nas áreas das Ciências do Mar – Contra-almirante Marcos Silva 
Rodrigues, Secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM/Marinha do Brasil); relações 
da Procuradoria-chefe Federal com as Universidades Federais; 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 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); Damião Duque de Farias (UFGD); Dora Leal 
Rosa (UFBA); Elmiro Santos Resende (UFU); Eurico de Barros Lobo Filho (UFAL); Gioconda Santos e Souza 
Martinez (UFRR); Henrique Duque de Miranda Chaves Filho (UFJF); Ivan Marques de Toledo Camargo (UnB); Jaime 
Giolo (UFFS); 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); Klaus Werner Capelle (UFABC); 
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 José de Sena 
(UFRPE); Maria Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Mauro Augusto Burkert Del Pino (UFPel); Minoru Martins Kinpara 
(UFAC); Natalino Salgado Filho (UFMA); Nilma Lino Gomes (UNILAB); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); Paulo 
Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Raimunda Nonata Monteiro (UFOPA); Reinaldo Centoducatte (UFES); Roberto 
de Souza Salles (UFF); Roselane Neckel (UFSC); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); 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 com os informes: a) apresentação de dirigentes recém-
empossados: reitor Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG), reitor Klaus Werner Capelle (UFABC) e o reitor Paulo 
Afonso Burmann (UFSM). O reitor Orlando (UFG) coloca sua satisfação ao aderir à constante luta pela educação 
pública de qualidade. O presidente da Andifes passa à pauta de informes e encaminhamentos dos temas das 
Comissões Temáticas e dos Grupos de Trabalho da Andifes com a presidente da Comissão de Autonomia, reitora 
Ângela (UFRN): a) sistematização de propostas enviadas pelas Universidades para melhoria na Lei Orgânica das 
Universidades. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, reitor Maneschy (UFPA), está no aguardo de 
respostas das IFES para levantamento de dados sobre volume de recursos necessários para complementar o 
investimento da FINEP / CT-INFRA para subsídio a interlocuções com o órgão em questão e solicita que a Andifes se 
posicione sobre as avaliações do MEC e sequente suspensão de matrículas nos cursos avaliados como ‘fracos’, 
apesar da anuência do então secretário Amaro Lins em corrigir o problema descrito. O coordenador do CGTIC, 
professor Gabriel Silva (UFRJ), apresenta documento para melhorias no treinamento de profissionais em tecnologia 
de informação (TI) e documento acerca da relação dos profissionais de TI com o Sistema de Administração dos 
Recursos de Tecnologia da Informação (SISP). A reitora Soraya (UNIFESP) relata desdobramentos sobre o 
Programa Mais Cultura: a) reunião em janeiro para tratar de lançamento de edital; b) recursos para o Programa; c) 
solicita à Andifes que verifique informação sobre bolsas anunciadas pelo MEC. A reitora Roselane (UFSC) coloca, 
em nome da Comissão de Recursos Humanos: a) reunião com membros da Diretoria de Desenvolvimento da Rede 
de Instituições Federais de Ensino Superior (Difes / Sesu / MEC) para tratar principalmente da repactuação do 
número de TAs para as universidades; b) apresenta a pró-reitora Joana Maria Pedro, coordenadora do Copropi; c) 
solicita que a reunião do Conselho Pleno prevista para dezesseis de abril seja transferida para vinte e três do mesmo 
mês e realizada em Santa Catarina; d) instrução normativa do MPOG referente a mandados de injunção e 
insalubridade retroativa a 2007, e menciona o termo ‘desaposentação’. O presidente da Comissão de Hospitais 
Universitários (HUs), reitor Natalino (UFMA), relata: a) 34 HUs aderiram à EBSERH; b) ampliação no prazo de 
adesão à EBSERH; c) questão de transição e déficit dos servidores; d) questão da dívida das fundações; e) reuniões 
com diretorias de ensino para linha de financiamento para ensino e pesquisa. A reitora Ângela (UFRN) coloca a 
importância de o reitor Natalino enfatizar a questão da cessão de servidores. O reitor Campolina e a vice-reitora 
Rocksane Norton (UFMG) pedem a palavra para despedirem-se e apresentarem o reitor recém-eleito, professor 
Jaime Arturo Ramírez. A reitora Valéria (UFSJ) discorre sobre os andamentos relacionados às Universidades com 
cursos na área médica, mas sem hospital universitário. O presidente da Comissão de Orçamento, reitor Zaki Akel 
(UFPR), coloca: 1) desafios estabelecidos pela Comissão para 2014: a) criação de matriz PNAES; b) rediscussão da 
matriz EAD; c) incorporar as atividades de extensão na matriz de recursos; 2) reunião no MEC; 3) uso do chamado 
censo ampliado para alocação de recursos financeiros; 4) a importância dos dirigentes ficarem a cargo do Censo; 5) 
obstáculos no relato para o orçamento de 2014. A reitora Nilma Lino (UNILAB) preocupa-se com o fato de assistência 
estudantil principalmente para as universidades menores. O reitor Targino faz relato sobre seminário Universidad 
2014 e reunião com o Ministério da Educação de Cuba naquele país. Na participação de membros da Secretaria de 
Educação Superior (Sesu / MEC), o secretário Paulo Speller convida a secretária executiva Marilena Ferrari (MPOG) 
para apresentar o sistema de gestão das estrutura organizacionais (SIORG): a) pactuação de conferência de 



estruturas organizacionais e cadastramento dos CDs, FGs e FCCs; b) substituição do SIAPE; c) data para 
implantação do novo sistema; d) benefícios do novo sistema; e) impactos do eventual não atendimento dos requisitos 
até a data de implantação. O secretário Paulo Speller retoma a palavra para tratar sobre: a) reunião com a Fasubra 
sobre deflagração de greve dos servidores técnico-administrativos a partir de dezessete de março; b) plano nacional 
do desenvolvimento profissional dos servidores integrantes do PCCTAE; c) programa de qualificação e serviço. A 
diretora Adriana Weska (Difes / Sesu / MEC) coloca: a) pauta de pessoal; b) atualização do BPEq; c) quadro de 
referência de TAs; d) elaboração de editais nas Universidades; e) programação para atendimento, em 2014, de 3.940 
vagas docentes, sendo 2.700 para março e o restante para novembro; f) 6235 vagas para TA, com 3240 para março, 
e o restante para novembro; g) PL6244 com 5.320 de vagas docentes e 2.008 vagas para TA, com ressalto do 
Secretário de que o PL se destina à expansão do ensino médico; h) revisão do Decreto 6.944/2009 no que tange à 
homologação de concursos públicos; i) agradecimento aos dirigentes que compreenderam a necessidade de cessão 
de FGs para extinção; j) negociação junto à SETEC para um número pequeno de FCs para ajustes anteriores; k) 
portaria separada para titular e banco de equivalentes. A coordenadora Dulce Tristão (Difes / Sesu / MEC) coloca: a) 
ano eleitoral. A reitora Roselane (UFSC) questiona sobre repactuação, quadro de técnicos e expansão. O reitor 
Anísio (UFPE) coloca: a) fortalecimento da Sesu; b) capacitação de TAs; c) salário de engenheiros e arquitetos para 
manutenção nas universidades; d) programa nacional de pós-doutorado capitaneado pela Sesu; e) cursos novos e 
interiorização; f) fortalecimento do Ciência sem Fronteiras com novos docentes e inserção de novos idiomas. A 
reitora Maria Lúcia (UFMT) coloca: a) espaço para Andifes na Comissão que trata da formação de docente; b) política 
nacional de formação de professores; c) avanço na questão das diretrizes para novos paradigmas curriculares. A pró-
reitora Lúcia Montanhini (UFPR) questiona sobre: a) ajustes nos termos da Lei 12.863/2013 com relação às 
Fundações de Apoio; b) alteração na carga horária máxima permitida aos servidores das universidades com relação 
direta às Fundações de Apoio. E sua réplica, o secretário Paulo Speller trata: a) pactuação da vinda de professores 
estrangeiros para o Idiomas sem Fronteiras; b) problemática da ausência do docente para especialização no banco 
de substitutos. Na pauta com a participação do Ministro da Educação, o presidente da Andifes, inclui a pauta 
assinatura do contrato entre a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e a Indústria Naval Ceará S/A (Inace) 
para a aquisição de quatro embarcações (laboratórios flutuantes) para atenderem às demandas das Universidades 
Federais com oferta cursos nas áreas das Ciências do Mar. Assomam à mesa, além do Ministro da educação, José 
Henrique Paim, o secretário-executivo Luiz Cláudio Costa (MEC), o Contra-almirante Marcos Silva Rodrigues, 
Secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM/Marinha do Brasil) e o diretor presidente 
da Inace, Antonio Gil Fernandes Bezerra e a reitora Cleuza Sobral Dias (FURG). Após a assinatura do acordo, o 
Ministro Paim tem a palavra para tratar de: a) avançar a internacionalização; b) formação docente com pacto para 
melhorar a qualidade da educação básica; c) aproximação das IFES com a pesquisa aplicada; d) autonomia; e) 
encontro com a Presidente Dilma; f) ampliar a participação no ENEM / SISU; g) EBSERH; h) compromisso em 
cumprir acordos orçamentários. Ainda na mesma pauta, o futuro secretário executivo do Ministério da Educação 
(MEC), Luiz Cláudio Costa, replica: a) prioridade na confecção de modelo para formação docente; b) crescimento do 
MEC como um todo; c) acompanhamento da votação do PNE; d) reunião com MPOG para discussão orçamentária. 
Na pauta sobre as relações da Procuradoria-chefe Federal com as Universidades Federais, o procurador Marcelo 
Siqueira coloca: a) funcionamento e funções dentro do órgão; b) formas dos gestores recorrerem à Procuradora-
Geral; c) déficit no quadro de servidores nas procuradorias das universidades; d) reposicionamento e reconfiguração 
das procuradorias nas universidades e) trato junto à jurisprudência da EBSERH; f) necessidade de revisar a 
legislação das universidades federeis. O presidente da Andifes agradece a participação, coloca como testemunho a 
abertura da Procuradoria-Geral Federal em tratar com os gestores 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 


