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Ata da 100ª reunião extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em nove de dezembro de 2010 e 
realizada no dia quinze de dezembro do mesmo ano, em Brasília,  DF, com a pauta: encerramento do exercício 
financeiro  de  2010;  Hospitais  Universitários;  assuntos  gerais.  Estiveram  presentes  os  dirigentes  ou  seus 
representantes  legais:  Alan  Kardeck  Martins  Barbiero  (UFT);  Amaro  Henrique  Pessoa  Lins  (UFPE);  Ana  Dayse 
Rezende Dórea (UFAL); Antônio Nazareno Guimarães Mendes (UFLA); Carlos Alexandre Netto (UFRGS); Carlos 
Eduardo Catarelli (UTFPR); Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); Damião Duque de Farias (UFGD); Dora Leal Rosa 
(UFBA); Edward Madureira Brasil (UFG); Felipe Martins Müller (UFSM); Henrique Duque de Miranda Chaves Filho 
(UFJF); Jesualdo Pereira Farias (UFC); João Luiz Martins (UFOP); José Carlos Tavares Carvalho (UNIFAP); José 
Geraldo de Sousa Júnior (UnB);  José Ivonildo do Rêgo (UFRN);  José Weber Freire Macedo (UNIVASF);  Josué 
Modesto dos Passos Subrinho (UFS); Luiz Cláudio Costa (UFV); Malvina Tânia Tuttman (UNIRIO); Márcia Perales 
Mendes Silva  (UFAM);  Maria  Lúcia  Cavalli  Neder  (UFMT);  Miguel  Badenes Prades  Filho  (CEFET-RJ);  Natalino 
Salgado Filho (UFMA); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL); Ricardo Motta Miranda (UFRRJ); Roberto de Souza 
Salles (UFF); Sueo Numazawa (UFRA); Targino de Araújo Filho (UFSCar) e Walter Manna Albertoni (UNIFESP). 
Dando  início  à  reunião,  o  primeiro  vice-presidente  cumprimentou  os  presentes  e  deu  início  aos  informes:  1. 
Documentos  de  pendências  para  entregar  aos  Governos  (atual  e  futuro);  2.  Entrega  de  documento  ao  MEC 
solicitando  providências  para  as  questões  dos  limites,  dos  HUs  e  dos  códigos  de  vagas;  3.  Problemática  no 
fechamento do ano para as Ifes; 4. Ação sobre PLs em tramitação no Congresso: de custeio e capital.  O reitor 
Natalino Salgado (UFMA) discorre sobre a questão da complementação orçamentária para os HUs. Entra em pauta o 
documento  com  pontos  emergenciais  a  tratar  com  o  Governo  Lula.  A  reitora  Dora  Rosa  (UFBA)  ressalta:  o 
dimensionamento do pessoal técnico e docente do Reuni, criação de mecanismos de apoio à manutenção predial e a 
gestão da Ifes. O reitor Alan Barbiero (UFT) ressalta que a organização dos itens dentro de eixos para articular os 
mesmos.  O reitor  Luiz  Cláudio  Costa  (UFV)  demonstra  preocupação com três questões:  1.  Vagas docentes;  2. 
Orçamento; 3. HUs. O reitor Paulo Márcio de Farias (Unifal) pede a inclusão de substitutos para dirigentes e pró-
reitores e demanda orçamentária de infraestrutura para assistência estudantil.  O reitor  Jesualdo Farias (UFC)  a 
importância de se aprofundar nos pontos concernentes à autonomia. A coordenadora do Cograd, Nídia Majerowicz 
(UFF),  comenta  sobre:  1.  Regulamentação  do  E-MEC;  2.  Reformulação  e  análise  da  Portaria  40,  de  2007:  a) 
interferência  legalizada  das  entidades  de  classes  sobre  cursos  de  graduação,  b)  questão  dos  procuradores 
educacionais.  O reitor Targino der Araújo (UFSCar)  manifesta sua preocupação acerca do item de CDs e FGs, 
chama atenção para a questão da carga horária de cursos na área de saúde e a contratação de docentes nesse item 
e ressalta a questão das Ifes com cursos na área médica sem HUs. Reitora Maria Lúcia Neder (UFMT) reforça a 
necessidade de reafirmar documentos sobre pendências em curto e médio prazo. O reitor Roberto Salles (UFF) trata 
de morosidade no  tratamento  das matérias  consideradas  urgentes.  O secretário  executivo  da Andifes,  Gustavo 
Balduino, sugere que o documento de pendências chegue às mãos da Presidente eleita de forma conceitual. Reitor 
José Weber (Univasf) lamenta a atual situação de desunião dentro da Andifes, o paradoxo de apoio do Governo às 
Ifes e a interferência deste na autonomia daquelas, vê-se sem resposta para questões que perduram e conclama 
para o retorno à força da Associação. O reitor Sueo Numazawa (Ufra) reporta que o CREA tem negado registro de 
diplomas. O reitor pro-tempore Dilvo Ristoff (UFFS) trata da questão da interferência das corporações, quem define 
política de educação e quem define política profissional. O reitor Walter Albertoni (Unifesp) traz à baila os prováveis 
movimentos de protesto em virtude dos temas que perduram sem resolução. O reitor João Luiz encaminha a divisão 
dos pontos pendentes e convida a todos do Conselho Pleno para participarem do lançamento do Relatório sobre 
Educação a Distância. A coordenadora Nídia solicita que seja pautada a participação das Ifes na aplicação do Enem. 
A reitora Malvina Tuttman (Unirio) relata sobre encontro e eventos no Planalto e a interlocução acerca de temas já 
mencionados:  vagas  e  HUs.  O  reitor  pro-tempore Dilvo  Ristoff  (UFFS)  expõe  sobre  participação  em  encontro 
internacional sobre educação, no qual foi criado prêmio para educação equivalente ao Nobel e coloca que a Andifes 
delineie uma proposta com indicações ao prêmio, no valor de um milhão de reais. O secretário executivo da Andifes, 
Gustavo  Balduino,  reitores  o  convite  para  o  jantar  de  confraternização  natalino  da  Andifes  no  mesmo dia.  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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