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Ata da CXXXIX reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 12 de fevereiro de 2015 e realizada em 5 e 6 de 
março de 2015 do mesmo ano, em Poços de Caldas - MG, com a pauta: Segurança nas universidades, orçamento das 
Universidades Federais e Assuntos Gerais. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Lúcia de Assis 
Simões (UFTM); Ana Maria Dantas Soares (UFRRJ); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN);Anísio Brasileiro de Freitas Dourado 
(UFPE); Carlos Alexandre Netto (UFRGS); Carlos Antonio Levi da Conceição (UFRJ); Carlos Edilson de Almeida Maneschy 
(UFPA); Carlos Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ);Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); 
Dagoberto Alves de Almeida (UNIFEI);Eliane Superti (UNIFAP); Jaime Arturo Ramírez (UFMG); Jesualdo Pereira Farias (UFC); 
José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José Edilson de Amorim (UFCG); José Roberto Soares Scolforo (UFLA); Júlio Maria 
Fonseca Chebli (UFJF); Klaus Werner Capelle (UFABC); 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 Berenice Alho da Costa Tourinho (UNIR); 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 Gabriel Soledade Nacif (UFRB); Paulo; Márcio de Faria e 
Silva (UNIFAL-MG); Reinaldo Centoducatte (UFES); Renato da Anunciação Filho (IFBA); Roselane Neckel (UFSC);Sueo 
Numazawa (UFRA); Targino Araújo Filho (UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA); Valéria Heloísa Kemp (UFSJ) e Zaki Akel Sobrinho 
(UFPR). O presidente cumprimenta o Pleno e inicia a reunião com os informes: o Ministério da Educação (MEC) contratou a 
UFMG, UnB e Cesgranrio para desenvolver o trabalho de avaliação dos professores da educação básica, e o Ministro Cid Gomes 
pediu a indicação de fundações de apoio das universidades de cada região brasileira para fazer o acompanhamento desse 
trabalho; sobre o seminário “Segurança nas Universidades”, que ocorreu no dia anterior,  o Presidente Targino de Araújo propõe e 
é aceito pelo Conselho Pleno a criação de grupo de trabalho sobre segurança nas Universidades Federais. Em seguida o 
presidente transfere a palavra para o Secretário Executivo Adjunto Wagner Vilas Boas (MEC) que agradece a participação na 
reunião da Andifes; faz uma explanação sobre o seu novo cargo no MEC; informa ainda que o Tesouro Nacional publicou um 
Decreto que estabelece limites de pagamento até a aprovação da Lei Orçamentária, com base nesse Decreto é preciso fazer um 
cronograma a ser entregue ao Tesouro Nacional em trinta dias, o Decreto estabelece os gastos com despesas obrigatórias, hoje 
no MEC, as despesas obrigatórias totalizam em média 200 milhões de reais por mês, com base nesse valor o MEC informou ao 
Tesouro Nacional que o limite estabelecido não cobrirá os custeios do mês; no último dia 3 de março saiu uma liberação de 
recurso pelo Tesouro Nacional e esse recurso foi  repassado para: as universidades, institutos, bolsas do FNDE e CAPES; O 
MEC conseguiu liberar um novo recurso financeiro, que estava liquidado até o dia quatro; o Secretário informa que foi entregue à 
Secretaria de Orçamento Federal (SOF) um relatório contendo justificativas para a liberação do dezoito avos, a previsão é que até 
a próxima semana obtenha uma resposta da SOF. O Secretário Executivo Luiz Cláudio (MEC) está trabalhando para que a 
situação do financeiro seja regularizada, nesse contexto o Secretário Executivo Adjunto pede para que os reitores se solidarizem 
e priorizem as despesas urgentes, pois o MEC está tendo dificuldade para conseguir orçamento com a área econômica. Em 
seguida o Secretário faz uma explanação sobre o desafio da sustentabilidade, que tem como meta reduzir as despesas de 
energia e água nas instituições de ensino. O Secretário Adjunto (MEC) convida os reitores  para participarem do Congresso 
Internacional de Inovação na Gestão Pública, no dia 15 de abril na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), onde serão 
premiadas as universidades que mais reduziram os gastos de forma sustentável. Concluindo os primeiros relatos o Presidente da 
Andifes Targino de Araújo abre a palavra para os questionamentos do Pleno. O Secretário Executivo Gustavo Balduino (Andifes) 
agradece o empenho que o MEC tem feito para conseguir os recursos financeiros e para resolver as questões orçamentárias nas 
universidades; e faz dois questionamentos: se haverá contingenciamento mesmo após a aprovação do orçamento e se existe 
alguma norma que hierarquiza os pagamentos a serem feitos pelo MEC. Reitor José Arimatéia Dantas (UFPI) questiona a 
situação da devolução dos recursos próprios do ano de 2014. Reitora Valeria Kemp (UFSJ) solicita informações sobre as verbas 
que deveriam ter sido repassada aos Hospitais Universitários. Reitor Zaki Akel (UFPR) menciona o Decreto nº 8.412, de 26 de 
fevereiro de 2015, que estabeleceu os limites de execução financeira, e questiona se os recursos de descentralização entram na 
restrição do Decreto. Feito os questionamentos o Secretário Executivo Adjunto Wagner Vilas boas (MEC) responde: com relação 
ao contingenciamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) não existe nenhuma previsão oficial de contingenciamento, 
mas por experiências passadas espera-se que o contingenciamento aconteça, contudo caso ocorra o contingenciamento ele será 
publicado no Diário Oficial da União (DOU) contendo os valores; não existe norma que hierarquiza os pagamentos; em relação 
aos valores não utilizados no ano 2014 fica condicionado a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA); quanto aos Hospitais 
Universitários é preciso resolver com a Adriana Weska na Secretaria de Educação Superior (Sesu); o Decreto nº 8.412/2015, não 
influencia nos recursos recebidos por descentralização. O presidente da Andifes Targino de Araújo agradece a participação do 
Secretário Executivo Adjunto Wagner Vilas Boas (MEC) no Conselho Pleno da Andifes. No próximo momento da reunião a Vice-
reitora Margarida Aquino (UFAC) entrega ao Presidente da Andifes o registro da reunião da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), ao qual foi sediado no estado do Acre. Reitor Paulo Marcio (Unifal-MG) resume os assuntos 
tratados na reunião da comissão de Recursos Humanos da Andifes que ocorreu no dia anterior. O presidente da Andifes Targino 
de Araújo agradece a acolhida da Unifal-MG ao conselho Pleno e finaliza a CXXXIX reunião Ordinária do Conselho Pleno da 
Andifes. 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 
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