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Ata da 90ª reunião extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 6 de março de
2007 e realizada no dia 15 de março 2007, em Brasília, DF, com a pauta: Plano de
Desenvolvimento da Educação. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais:
Alan Kardeck Martins Barbiero (UFT), Alex Bolonha Fiúza de Mello (UFPA), Aloísio Teixeira
(UFRJ), Amaro Henrique Pessoa Lins (UFPE), Ana Dayse Rezende Dórea (UFAL), Antônio Cesar
Gonçalves Borges (UFPel), Antônio Martins de Siqueira (UNIFAL), Antônio Nazareno Guimarães
Mendes (UFLA), Arquimedes Diógenes Ciloni (UFU), Carlos Augusto Moreira Júnior (UFPR),
Clovis Silva Lima (UFSM), Edward Madureira Brasil (UFG), Fernando Antônio Guimarães Ramos
(UFMA), Helvécio Luiz Reis (UFSJ), Henrique Duque de Miranda Chaves Filho (UFJF), João
Carlos Brahm Cousin (FURG), João Luiz Martins (UFOP), José Carlos Ferraz Hennemann
(UFRGS), José Ivonildo do Rêgo (UFRN), José Januário de Oliveira Amaral (UNIR), José Weber
Freire Macêdo (UNIVASF), Josivan Barbosa Menezes (UFERSA), Josué Modesto dos Passos
Subrinho (UFS), Lúcio José Botelho (UFSC), Luís Carlos Uchoa Saunders (UFC), Luiz Bevilacqua
(UFABC), Luiz de Sousa Santos Júnior (UFPI), Manoel Catarino Paes Peró (UFMS), Marco
Aurélio Leite Nunes (UFRA), Miriam da Costa Oliveira (FFFCMPA), Naomar Monteiro de Almeida
Filho (UFBA), Oswaldo Baptista Duarte Filho (UFSCar), Paulo Speller (UFMT), Renato de Aquino
Faria Nunes (UNIFEI), Ricardo Motta Miranda (UFRRJ), Roberto de Souza Salles (UFF), Roberto
Ramos Santos (UFRR), Rômulo Soares Polari (UFPB), Rubens Sérgio Rasseli (UFES), Timothy
Martin Mulholland (UnB), Valmar Corrêa de Andrade (UFRPE) e Virmondes Rodrigues Júnior
(UFTM). Esteve presente, também, o ministro da Educação, Fernando Haddad e o secretário da
SESu, Manuel Palácios. Os reitores Josivan Menezes (UFERSA) e Alan Barbiero (UFT) deram
início à reunião e, após cumprimentar os participantes, passaram aos informes. O reitor Rômulo
Polari (UFPB) apresentou os documentos recebidos da SESu, que faz diversas considerações
acerca da obtenção do NFTE 2005 e uma análise qualitativa das variações mais significativas
deste em relação ao NFTE 2004, e passou aos seguintes informes: 1) a Comissão de Orçamento
e Modelos da Andifes esteve reunida com a equipe técnica da SESu para a montagem da base
de dados que servirá para a matriz do orçamento de 2007; 2) o trabalho está em fase final; 3) a
Comissão havia sugerido caminhos para a correção da base de dados apresentada
preliminarmente; 4) a SESu passou relatório com a base de dados relativa às Ifes de 2004 e
2005; 5) a Comissão havia pedido que fosse feita uma análise mais aprofundada procurando
razões para as Ifes cujo o quantitativo de alunos tivesse variado de 10% para mais e isso foi feito;
6) se compararmos 2004 e 2005, o sistema todo teve uma variação de 2,28% e apenas 11 Ifes
tiveram variação acima de 10% para mais ou para menos; 7) as Ifes que tiveram maiores
incrementos são as de menores dimensões; 8) esse ano vamos ter uma variação bem menor que
a do ano passado no que diz questão ao orçamento; 9) a base de dados está disponível no
Pingifes, cada reitor tem acesso através da sua senha; 10) a Comissão está fazendo esforço para
que, havendo erros, eles possam ser corrigidos; 11) a Comissão está fazendo uma análise final
desse relatório e a partir daí fará uma nota técnica para a Andifes mostrando a opinião da
Comissão. O reitor Paulo Speller (UFMT), presidente da Andifes, chega à reunião e passa, então,
a presidi-la. O reitor Carlos Moreira (UFPR) apresentou cópia de carta do MPOG e fez as
seguintes colocações: 1) foi procurado pelos técnicos da universidade com a cópia da carta que o
MPOG enviou ao Sindicato dos Técnicos da Paraíba; 2) a carta falava que os recursos estavam
disponíveis no ME; 3) os técnicos disseram, então, baseados nessa carta, que os reitores
estavam sendo omissos em não ir até o MEC para solicitar os recursos para o pagamento de
planos de saúde para os técnicos das universidades; 4) o reitor foi até o MEC para uma audiência
com o ministro quando recebeu a informação de que a rubrica não existe. O Conselho Pleno
decidiu encaminhar um ofício ao MEC pedindo a regularização dessa rubrica para todas as Ifes e
o repasse dos recursos. O reitor Timothy Mulholland (UnB) relatou que representou a Andifes em
uma reunião com a reitora da Agência Universitária da Francofonia (AUF), Michele Gendreau-
Massaloux. Na ocasião, a reitora expôs os cinco programas de ação nos quais os pesquisadores
brasileiros que falam francês podem participar. O reitor Oswaldo Baptista (UFSCar) relatou que:
1) representou a Andifes durante o II Encontro Nacional do Conselho Nacional das Fundações de
Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies) & da



Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de
Interesse Social (Profis), realizado no dia 9 de março, em São Paulo; 2) durante o evento,
coordenou o Painel 1 com o tema “A importância das Fundações de apoio às Instituições de
Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica”; 3) o evento foi importante para enaltecer
o papel de agilizador dos processos desenvolvidos pelas fundações. O reitor Fernando Ramos
(UFMA), apresentando ofício encaminhado à Andifes, solicitou atenção especial ao problema do
repasse financeiro para o Plano de Expansão das Universidades. A decisão foi para que a Andifes
promova um levantamento para constatar quantas Ifes do Programa de Expansão já tiveram
pronunciamento da CGU sobre os casos específicos de suas universidades, bem como quantos
tiveram recomendações semelhantes à enviada à UFMA. Depois disso, a Andifes solicitará
parecer do MEC sobre a questão e apresentará ao seu Setor Jurídico os dados obtidos. O
secretário da SESu, Manuel Palácios, informou que: 1) a reunião do GT formado para debater
essas questões com a CGU foi muito boa; 2) o GT instalou uma Comissão para discutir os temas
da ampliação da autonomia das universidades federais; 3) na próxima semana será realizada
uma reunião com a CGU para dar seguimento ao trabalho; 4) o trabalho realizado no grupo foi de
manter a pauta da Andifes, associando a esses uma pauta mais genérica, buscando o foco da
ampliação da autonomia universitária; 5) o grupo chegará a propostas legislativas e regulatórias
que façam com que haja a ampliação da autonomia universitária. O secretário-executivo relatou
documento entregue à CGU no dia 12 de dezembro para tratar dos seguintes assuntos: 1)
decisões judiciais; 2) participação dos servidores em projetos das fundações de apoio; 3) repasse
de recursos para as fundações de apoio; 4) revisão da alteração do anexo seis da nota de
execução; 5) execuidade do prazo das Ifes para responder às questões; 6) parecer da AGU
contestado pela CGU; 7) rotina de trabalho dentro das Ifes; 8) avaliação dos procedimentos
realizados; 9) emissão da CGU de certificados irregulares; 10) sugere a instalação de uma
comissão para debater esses e outros temas, com a participação da Andifes. O presidente passou
então aos informes das datas das próximas reuniões do Conselho Pleno da Andifes, marcadas
atendendo a solicitação das Ifes citadas: 1) 20 e 21 de abril de 2007 na UFSJ, São João del Rei,
MG; 2)17 de maio de 2007 na UFMT, Cuiabá, MT; 3) 2 de julho de 2007 na UFPA, Belém, PA; 4)
2007 na UFRR, Boa Vista, RR. O presidente deu as boas vindas ao novo reitor da UNIR, José
Januário de Oliveira Amaral. O ministro da Educação, Fernando Haddad, debateu com os
dirigentes das Ifes as propostas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Foram
discutidas as seguintes questões: 1) como, quando e de que forma as instituições irão avançar no
sentido de expandir o ensino superior brasileiro; 2) a expansão se dará através da redução das
taxas de evasão; da ocupação de vagas ociosas; do aumento das vagas de ingresso,
especialmente no período noturno; da ampliação da mobilidade estudantil; da revisão da estrutura
acadêmica; da graduação de maior amplitude, não voltada à profissionalização precoce e
especializada; 3) a sociedade despertou para a necessidade de se reestruturar a educação
brasileira, mostrando-se motivada para essa oportunidade apresentada; 4) tem-se um quadro
novo em que é possível ousar e onde não precisamos temer a criatividade. Isso permite errar e
acertar porque o MEC apresenta modelos preliminares para que esses sejam aprimorados; 5)
uma das metas estabelecidas é começar a atuar naqueles municípios onde os indicadores estão
inferiores, levando o apoio suplementar do MEC e das Ifes para buscar uma melhoria da
educação que é fornecida nessas regiões; 6) na próxima semana, a proposta de atuação das Ifes
no PDE deve ser concluída, atendendo algumas sugestões feitas pelos dirigentes durante a
reunião, além daquelas que deverão ser encaminhadas até o dia 22 de março. Após a
apresentação do ministro, vários dirigentes fizeram uso da palavra. O Conselho Pleno manifestou
o apoio à minuta de decreto, solicitando que a política de expansão fosse incluída no Plano de
Desenvolvimento da Educação por ocasião do anúncio oficial. 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


