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Ata da 96ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada 8 de maio 
de dois mil e nove e realizada nos dias dezoito e dezenove de maio de dois mil e nove, 
em  Brasília,  Distrito  Federal,  com  a  pauta:  reunião  dos  dirigentes  com  o  senhor 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a ser realizada no dia 28 de maio de 
2009, Assinatura do Acordo de Cooperação entre a Andifes e o Banco Santander sobre 
Mobilidade  Acadêmica,  Apresentação  do  Programa  Nacional  de  Re-estruturação  dos 
Hospitais  Universitários Federais  (REHUF),  Modelo para a alocação de professores e 
servidores técnico-administrativos em educação, considerando-se a educação a distância. 
Palestra sobre Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - Secretário Guilherme Henrique 
Pereira  (MCT)  e  Discussão  sobre  as  eleições  da  Diretoria  Executiva  da  Andifes. 
Estiveram  presentes  os  dirigentes  ou  seus  representantes  legais:  Adalberto  Fazzio 
(UFABC);  Alan Kardeck Martins  Barbiero (UFT);  Alfredo Júlio  Fernandes Neto (UFU); 
Aloísio  Teixeira  (UFRJ);  Álvaro  Toubes  Prata  (UFSC);  Amaro  Henrique  Pessoa  Lins 
(UFPE); Ana Dayse Rezende Dórea (UFAL); Antônio César Gonçalves Borges (UFPel); 
Antônio  Martins de  Siqueira  (UNIFAL);  Antônio  Nazareno Guimarães Mendes (UFLA); 
Carlos Alexandre Netto  (UFRGS);  Carlos Eduardo Cantarelli  (UTFPR);  Célia  Maria da 
Silva  Oliveira  (UFMS);  Clóvis  Silva  Lima (UFSM);  Damião  Duque  de  Farias  (UFGD); 
Edward Madureira Brasil (UFG); Flávio Antônio dos Santos (CEFET-MG); Helvécio Luiz 
Reis (UFSJ); Henrique Duque de Miranda Chaves Filho (UFJF); Hidembergue Ordozgoith 
da Frota (UFAM); Jesualdo Pereira Farias (UFC); João Carlos Brahm Cousin (FURG); 
João Luiz Martins (UFOP); José Geraldo de Sousa Júnior (UnB); José Ivonildo do Rêgo 
(UFRN);  José  Januário  de  Oliveira  Amaral  (UNIR);  José  Weber  Freire  Macedo 
(UNIVASF); Josivan Barbosa Menezes (UFERSA); Josué Modesto dos Passos Subrinho 
(UFS);  Luiz Cláudio Costa (UFV); Luiz de Sousa Santos Júnior (UFPI);  Malvina Tânia 
Tuttman (UNIRIO); Marco Aurélio Leite Nunes (UFRA); Maria Lúcia Cavalli Neder (UFMT); 
Miguel Badenes Prades Filho (CEFET-RJ); Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA); Naomar 
Monteiro  de  Almeida  Filho  (UFBA);  Natalino  Salgado  Filho  (UFMA);  Paulo  Gabriel 
Soledade  Nacif  (UFRB);  Pedro  Ângelo  de  Almeida  Abreu  (UFVJM);  Ricardo  Motta 
Miranda  (UFRRJ);  Roberto  de  Souza  Salles  (UFF);  Roberto  Ramos  Santos  (UFRR); 
Rômulo Soares Polari  (UFPB); Ronaldo Tadêu Pena (UFMG); Targino de Araújo Filho 
(UFSCar);  Thompson Fernandes Mariz  (UFCG);  Valmar Corrêa de Andrade (UFRPE); 
Walter Manna Albertoni (UNIFESP) e Zaki Akel Sobrinho (UFPR). Dando início à reunião, 
o presidente cumprimentou os presentes. O presidente da Andifes afirmou que o objetivo 
do dia é preparar a reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
marcada para o dia  28 de maio.  Surgem algumas idéias para serem tratadas com o 
Presidente Lula. Segundo reitor Amaro autonomia é fundamental, o que também envolve 
a relação das universidades com TCU e CGU;. Ele também sugere a questão do PAPG-
IFES, a reprogramação do orçamento de 2008, a situação dos hospitais universitários e a 
transformação dos CEFETs de Minas Gerais e Rio de janeiro em Universidades Federais 
Tecnológicas.  O  pleno  faz  sugestões  de  pautas  para  o  encontro  com  Lula:  o  reitor 
Helvécio sugere um reconhecimento aos avanços conseguidos nessa gestão. O ministro 
Fernando  Haddad  afirma  que  essa  reunião  pode  ser  a  última  com  possibilidade  de 
desdobramentos práticos, devido às particularidades de 2010, que é ano eleitoral. Haddad 
fala da questão do plano de carreira para o magistério superior, que, para ele, não se trata 
de mais ou menos dinheiro, e sim de uma questão conceitual. O ministro fala que nessa 
reunião deve-se consolidar os avanços já conseguidos até aqui. Ele informa que o decreto 
de autonomia está no Ministério do Planejamento, que deve se posicionar nesta semana. 
“Tenho expectativa de que o Planejamento será receptivo”, afirmou Haddad. Sobre os 
hospitais universitários, o ministro afirma ter uma tese: “Minha tese é de que estamos 
sendo tratados como hospitais filantrópicos, o que nós não somos. Temos que levar essa 
tese e uma proposta para o presidente, pois trata-se de hospitais federais”. O ministro 



defendeu levar ao presidente as idéias que já estiverem bem consolidadas. A secretária 
de Educação Superior Maria Paula Dallari falou de avanços na questão da autonomia 
universitária e das questões que estão sendo tratadas nesse âmbito.  O presidente da 
Andifes afirmou que há uma grande concordância quanto aos temas prioritários a serem 
levados  ao  presidente  Lula  e  ressaltou:  “autonomia  é  fundamental”.  O reitor  Natalino 
Salgado (UFMA), como presidente da Comissão de Hospitais Universitários da Andifes, 
disse que se sente contemplado com as questões apontadas pelo ministro. O reitor João 
Cousin  lembra  o  ministro  do  compromisso  já  assumido  com a  autonomia,  depois  de 
terminado o ciclo do Enem. O reitor também fala no apoio ao PAPG-IFES, que chamou de 
Reuni da pós-graduação. O reitor Aloísio Teixeira chamou atenção para a sobreposição 
da  agenda  de  autonomia,  com a  das  fundações,  um equívoco,  segundo  ele.  Aloísio 
também defendeu  a  manutenção  do  professor  em dedicação  exclusiva.  O  secretário 
executivo da Andifes, Gustavo Balduino, falou da importância em consolidar as conquistas 
no encontro com o Presidente e sugere convidar a Ministra Dilma Roussef. O reitor Alan 
Barbiero  destacou  dois  aspectos  para  a  reunião  com  o  Presidente:  a  garantia  da 
manutenção  e  do  crescimento  do  orçamento  das  IFES  e  a  transformação  das 
universidades  numa figura  jurídica  específica,  com avanços  na  consolidação  de  uma 
política de financiamento.  Na manhã do dia 19, a secretária de Educação Superior Maria 
Paula  Dallari  falou  sobre  autonomia  universitária  no  Pleno  da  Andifes.  A  secretária 
explicou um conjunto de documentos que já tinha enviado anteriormente para a Andifes, 
como decreto de autonomia orçamentária-financeira e as alterações do Decreto 5.205, 
que regulamenta as fundações de apoio. A secretária também falou de idéias sobre o 
cenário de RH das IFES, sobre a carreira da docência superior, o adicional para plantão 
hospitalar, a contratação do professor visitante; segundo ela, um conjunto de medidas que 
visa  ter  um desenho  mais  moderno,  ágil  e  leve  das  universidades.  O  presidente  da 
Andifes disse que essa é uma pauta que uma vez concluída, representará grande avanço. 
Ele  convida  o  professor  Nagib  para  relatar  os  trabalhos  da  comissão  que  analisa  o 
recredenciamento  das  fundações.  Reitor  Amaro  abre  a  palavra  para  o  pleno.  Na 
seqüência,  o  secretário  de  Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação do Ministério  da 
Ciência  e  Tecnologia  (MCT)  Guilherme Henrique Pereira,  acompanhado do professor 
Ronaldo Mota, profere a palestra “As IFES e a promoção da inovação nas empresas”. O 
coordenador geral de Hospitais Universitários do MEC Celso Ribeiro de Araújo apresenta 
o  relatório  do  Programa  Nacional  de  Reestruturação  dos  Hospitais  Universitários 
Federais,  o  Rehuf.  O  presidente  da  Andifes  agradece  a  diretoria  de  hospitais 
universitários  do  MEC  e  parabeniza  pela  clara  sistematização  dos  problemas  e  o 
apontamento de soluções. A palavra é aberta novamente para o pleno. Em seguida, os 
reitores  passam  à  discussão  sobre  as  eleições  para  presidência  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


