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Ata da CXXX reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em três de abril de dois mil e quatorze, e 
realizada em dezesseis de abril do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: abertura e informes; políticas de ciência e 
tecnologia para as universidades federais; Frente parlamentar pela valorização das universidades federais; greve dos 
servidores técnico-administrativos das universidades federais; Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos 
Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras (REVALIDA); expansão do ensino médico; 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); Antônio Sérgio Monteiro Filocreão (UNIFAP); 
Carlos Antonio Levi da Conceição (UFRJ); Carlos Eduardo Cantarelli (UTFPR); Carlos Henrique Figueiredo Alves 
(CEFET-RJ); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Dagoberto Alves de Almeida (UNIFEI); 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 Arturo Ramírez 
(UFMG); Jesualdo Pereira Farias (UFC); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José de Arimatea de Matos 
(UFERSA); José Roberto Soares Scolforo (UFLA); Klaus Werner Capelle (UFABC); Luiz Pedro San Gil Jutuca 
(UNIRIO); 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); Maria Lúcia Cavalli Neder 
(UFMT); Mauro Augusto Burkert Del Pino (UFPel); Minoru Martins Kinpara (UFAC); Miriam da Costa Oliveira 
(UFCSPA); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); Paulo Afonso Burmann 
(UFSM); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Raimunda Nonata Monteiro (UFOPA); Reinaldo Centoducatte 
(UFES); Roselane Neckel (UFSC); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Sueo Numazawa (UFRA); Targino Araújo Filho 
(UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA) e Valéria Heloísa Kemp (UFSJ). Com os cumprimentos, o presidente inicia a 
reunião ao ceder a palavra ao ex-reitor José Carlos Tavares (UNIFAP) para suas despedidas. Em seguimento à 
pauta, o reitor Jesualdo passa aos informes: a) reunião com a Fasubra sobre a greve; b) ocorrência de três reuniões 
da Diretoria executiva para encontrar meios de resolução para o fim da greve; c) seminário sobre governança no 
TCU; d) aprovação de súmula vinculante sobre aposentadoria especial de servidores públicos; e) reunião com o 
Cograd sobre termo de referência do SISU; f) tratativas com o MEC para agenda estratégica para as universidades 
federais nos próximos dez anos; g) questão da assistência estudantil; h) tramitações dos projetos de lei; i) ausência 
justificada da reitora Maria Berenice Alho Costa Coutinho (UNIR). No próximo ponto de pauta, o Ministro Clélio 
Campolina (MCTI) trata de: a) situação de cada universidade junto à FINEP; b) liberação de recursos do FNDCT e 
valores exclusivos do CT-INFRA atrasados; c) interlocução com o MEC para resolução conjunta do PROINFRA; d) 
ação do Pró-equipamento; e) relançamento dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs). O reitor 
Targino (UFSCar): a) celebra o lançamento dos editais e a liberação de recursos; b) discorre sobre o plano de 
desenvolvimento das universidades e a articulação deste com os Planos de Ciência e Tecnologia, Nacional de 
Educação e a Agenda Maior; c) a necessidade de rever o valor do metro quadrado para o repasse de recursos. A 
reitora Margareth (UFPB) chama atenção para: a) Pró-doutoral; b) inclusão dos fitoterápicos no programa dos 
fármacos. A reitora Soraya Smaili (UNIFESP) discorre sobre a escassez de profissionais para manipulação de 
medicamentos multiusuários. Na pauta seguinte, a deputada Margarida Salomão (PT/MG) discorre sobre: a) esforços 
para aprovação de emendas de bancada; b) a educação pública ser a espinha dorsal no desenvolvimento de um 
país; c) necessidades para ampliação do sistema educação; d) tramitação da Lei de Responsabilidade Educacional; 
e) conjunto de documentos legais chamados de Código da Ciência; f) encaminhamento do PL sobre o regime 
diferenciado de contratação (RDC) às instituições de pesquisa e de educação superior; g) PL sobre a regulação de 
pesquisa da biodiversidade; h) interlocução com a Fasubra. No próximo ponto de pauta, a reitora Maria Lúcia (UFMT) 
relata acompanhamento sobre acordo firmado pela Sesu e Fasubra sobre a greve e encaminha para que a Andifes 
coloque-se como mediadora do conflito grevista. Em seguida, ainda sobre a pauta de greve, a Andifes recebe cinco 
representantes do movimento, os quais discorrem sobre os pontos de reivindicação. Em seguida, o presidente da 
Andifes dá espaço para debate sobre o tema em pauta. Após argumentações, o reitor Jesualdo encaminha para que 
não haja corte de ponto, que a Andifes haja como intermediadora a fim de encontrar o eixo de saída. No período 
vespertino, o presidente segue a pauta do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por 
Instituições de Educação Superior Estrangeiras (REVALIDA), feita pela diretora Cláudia Griboski (INEP): a) reforçar a 
adesão das IES ao Exame; b) objetivos; c) apoio da Andifes; d) dificuldades do processo de aplicação do Exame. Na 
pauta sobre expansão do ensino médico, o vice-reitor Henry Campos (UFC) e o diretor de desenvolvimento da 
Educação em Saúde do Ministério da Educação (MEC), Vinícius Ximenes, apresentam o Programa de Expansão dos 
Novos Cursos de Medicina no âmbito das IFES: a) cenário internacional; b) desafios para a escola médica; c) 
iniciativas para o programa; d) justificativa para a expansão no Brasil; e) novos paradigmas na concepção do projeto 
pedagógico; f) preparação docente; g) compromisso social; h) eixos orientadores do projeto pedagógico; i) 
compromisso com a gestão de qualidade; j) programas de residência médica integrados ao curso; k) estrutura 
modular dos cursos. Na pauta de assuntos gerais, o presidente da Andifes cede espaço à reitora Roselane Neckel 
(UFSC) discorre sobre acontecimentos na Universidade Federal de Santa Catarina e encaminha para que sejam 
pautados assuntos como: a) mandato de reitor e vice-reitor; b) segurança nas universidades. A pauta segue com 
apresentação feita por Ricardo Pena, presidente da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe): a) situação dos novos servidores das Universidades; b) papel que as 
reitorias desempenham em relação a esses servidores. A pauta inserida a seguir trata de informes do Fórum 



Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace), feitos pela coordenadora do Fórum, 
pró-reitora Sylvia do Carmo Castro Franceschini (UFV): a) desmembramentos da reunião extraordinária do fórum; b) 
política de permanência; c) atenção à realidade nas universidades; d) restaurantes universitários fechados e 
sequente mobilização estudantil; e) perfil dos estudantes; f) ação emergencial para socorrer as universidades sem 
orçamento para conceder bolsa a alunos ingressantes. A palavra é dada à reitora Roselane Neckel que faz convite a 
todos para participarem da reunião da Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM). O presidente 
Jesualdo Pereira Farias (UFC) 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 


