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Ata da 97ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em dezessete de julho 
de dois mil e nove e realizada no dia vinte e dois de julho de dois mil e nove, em Brasília, Distrito 
Federal,  com a  pauta:  definição  da  matriz  orçamentária  de  2010:  Discutir  piso  e  teto  da  matriz; 
Exclusão dos alunos da expansão fase 1; Assuntos gerais. 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  Edilson  de 
Almeida Maneschy (UFPA); Carlos Eduardo Cantarelli  (UTFPR); Clóvis Silva Lima (UFSM); Damião 
Duque de Farias (UFGD); Edward Madureira Brasil (UFG); Helvécio Luiz Reis (UFSJ); Henrique Duque 
de Miranda Chaves Filho (UFJF); Jesualdo Pereira Farias (UFC); João Carlos Brahm Cousin (FURG); 
João Luiz  Martins  (UFOP);  José Geraldo  de Sousa Júnior  (UnB);  José Ivonildo  do Rêgo (UFRN); 
Josivan Barbosa Menezes (UFERSA); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UFS); Luiz Cláudio Costa 
(UFV); Malvina Tânia Tuttman (UNIRIO); Márcia Perales Mendes Silva (UFAM); Marco Aurélio Leite 
Nunes  (UFRA);  Maria  Lúcia  Cavalli  Neder  (UFMT);  Miguel  Miriam  da  Costa  Oliveira  (UFCSPA); 
Naomar Monteiro de Almeida Filho (UFBA); Olinda Batista Assmar (UFAC); Renato de Aquino Faria 
Nunes (UNIFEI); Ricardo Motta Miranda (UFRRJ); Roberto de Souza Salles (UFF); 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  e 
comunicou  que  há  1.200  concursados  homologados  no  Simec,  cerca  de  800  professores  e  400 
técnicos.  Segundo  ele,  o  secretário  executivo  do  MEC,  Henrique  Paim  se  comprometeu  a  fazer 
gestões junto ao Ministério do Planejamento para a liberação de mais autorizações. O reitor pede a 
colaboração das Ifes para preencher o sistema e diz que o MEC recomendou o  empenho de todo o 
recurso de custeio do Reuni o mais rápido possível. O reitor João Luiz (Ufop) informa que apesar de 
ter  sido  aprovado  o  modelo  de  alocação  de  vagas  da  EAD ainda  há  dados  dúbios  e  propõe  a 
confecção  de  uma planilha  simplificada  para  as  universidades  responderem sobre  a  Educação  a 
distância. A proposta é acolhida pelo Pleno. O presidente informa que a diretoria apresentou ao MEC a 
proposta de orçamento aprovada pelo Pleno,  que consta de R$ 1,6 bilhões e explica que o Plano 
Nacional  de Assistência  Estudantil  (PNAES) está sendo tratado separadamente.  Ele lembra que o 
ministro Fernando Haddad se comprometeu a dobrar os recursos para assistência, porém mediante à 
adesão das Ifes ao sistema de seleção unificada do novo Enem e coloca em discussão a vinculação 
ou não desses recursos à participação das universidades no novo modelo de processo seletivo. O 
reitor Alan disse que já informou ao MEC que na época houve muitas manifestações contrárias a essa 
vinculação,  portanto,  seria  importante  a  Andifes  levar  uma  proposta.  Depois  das  discussões,  o 
presidente coloca duas propostas: vinculação dos recursos do PNAES à adesão ao novo Enem e não 
vinculação dos recursos.  Com dois votos contra,  vence a proposta da não vinculação.  A segunda 
proposta é da mudança da matriz de OCC ou não. Como o Congresso recebe o orçamento até o dia 
15 de agosto, que está muito próximo,o Pleno decide por  manter a matriz existente, fazendo ajustes 
posteriores, se necessário. O presidente da Andifes informa que o orçamento para o Plano Nacional de 
Formação de Professores terá o custeio separado. O presidente da Comissão de Orçamento informa 
que no último ano foi aprovada a retirada da matriz de OCC dos alunos da expansão fase 1, e que 
houve uma dotação orçamentária específica para eles e pergunta se mantém a retirada dos alunos. 
Ele também explica que este ano, como o incremento médio foi de 6,21% o piso da matriz de OCC não 
poderá ser de 7%. Após a discussão o Conselho Pleno deliberou por não reajustar o orçamento de 
2009 em vigor. Para o orçamento de 2010 ficou aprovada: a) a exclusão dos alunos da expansão fase 
1; b) o piso será o maior percentual entre a inflação ou 50% do incremento recebido em relação a 
2009; c) o teto será de 25% de ganho em relação ao orçamento de 2009. O Conselho Pleno também 
deliberou apresentar ao MEC a necessidade de repactuação no custeio da expansão fase 1. Deliberou 
ainda apresentar ao MEC a proposta de institucionalização de todas as repactuações por meio de um 
termo aditivo ao REUNI de cada IFES.  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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