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Ata da 91ª reunião extraordinária do Conselho Pleno convocada em 18 de outubro de 2007 e realizada no
dia 31 de outubro de 2007, em Brasília, DF, com a pauta: modelo de alocação de TAs, distribuição de CD e
FG, entre outros assuntos . Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Alex Bolonha
Fiúza de Mello (UFPA); Aloísio Teixeira (UFRJ); Amaro Henrique Pessoa Lins (UFPE); Ana Dayse Rezende
Dórea (UFAL); Antônio César Gonçalves Borges (UFPel); Arquimedes Diógenes Ciloni (UFU); Aurina
Oliveira Santana (CEFET-BA); Carlos Sigueyuki Sediyama (UFV); Clóvis Silva Lima (UFSM); Damião Duque
de Farias (UFGD); Eden Januário Netto (UTFPR); 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); Ícaro de Sousa Moreira (UFC); João Carlos Brahm Cousin
(FURG); João Luiz Martins (UFOP); Jonas Pereira de Souza Filho (UFAC); José Carlos Ferraz Hennemann
(UFRGS); José Carlos Tavares Carvalho (UNIFAP); José Ivonildo do Rêgo (UFRN); Josivan Barbosa
Menezes (UFERSA); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UFS); Luiz de Sousa Santos Júnior (UFPI);
Malvina Tânia Tuttman (UNIRIO); Miguel Badenes Prades Filho (CEFET-RJ); Miriam da Costa Oliveira
(FFFCMPA); Natalino Salgado Filho (UFMA); Oswaldo Baptista Duarte Filho (UFSCar); Paulo Speller
(UFMT); Pedro Ângelo de Almeida Abreu (UFVJM); Renato de Aquino Faria Nunes (UNIFEI); Ricardo Motta
Miranda (UFRRJ); Roberto de Souza Salles (UFF); Roberto Ramos Santos (UFRR); Ronaldo Tadêu Pena
(UFMG); Rubens Sérgio Rasseli (UFES); Thompson Fernandes Mariz (UFCG); Timothy Martin Mulholland
(UnB). Dando início à reunião, o presidente cumprimentou os presentes. Os dirigentes analisaram as
invasões ocorridas em reitorias e outros espaços das IFES por ocasião da deliberação, pelos respectivos
Conselhos Universitários, sobre os projetos das IFES a serem submetidos ao Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Uma comissão, designada pelo
Conselho, formada pelos reitores Alex Bolonha Fiúza de Mello (UFPA), Paulo Speller (UFMT) e Ícaro de
Sousa Moreira (UFC) redigiu uma nota pública dos dirigentes a cerca das invasões. O documento “Os
reitores e demais dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, reunidos em Brasília na 91ª
reunião extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, vêm manifestar de público, perante a nação brasileira,
o seu mais veemente repúdio à ação violenta e antidemocrática das invasões de reitorias e impedimento de
decisões legítimas e soberanas de Conselhos Universitários, patrocinadas por certos grupos de estudantes
que, com péssimo exemplo, não honram as melhores tradições do movimento que pretendem representar.
Os lamentáveis episódios ocorridos recentemente em diversas universidades por ocasião da deliberação
sobre a apreciação dos projetos das IFES a serem submetidos ao Programa de Reestruturação e Expansão
das Universidades Públicas – REUNI caracterizam o conteúdo fascista e totalitário desse tipo de
manifestação política, que não condiz com as liberdades democráticas, a normalidade institucional e o pleno
Estado de Direito em vigência no Brasil. Ao contrário do que apregoam alguns, a truculência tem
caracterizado tais manifestações, em contraste com a atitude democrática de dirigentes das IFES, que, sem
exceção, têm submetido aos Conselhos Superiores as grandes decisões institucionais. A defesa da
universidade pública, de sua autonomia, pluralismo e liberdade, verdadeiras cláusulas pétreas de uma
academia, terá de ser garantida com firmeza e por todos os meios legítimos e legais à disposição, sob pena
de desmoralização das instituições, deterioração do patrimônio público e falência das conquistas
democráticas, tão arduamente construídas em nosso país.”  foi aprovado pela maioria dos presentes no
Conselho Pleno da Andifes e já está no Portal. O presidente da Comissão de Recursos Humanos, reitor
Timothy Mulholland (UnB), apresentou aos dirigentes duas novas versões de modelos: um de alocação de
técnico-administrativos e outro de distribuição de CDs e FGs. Os dois modelos serão utilizados para
distribuir entre as IFES as autorizações para concurso de 5 mil cargos de técnico-administrativos e de 600
CDs e FGs, que constam de Projeto de Lei que tramita no Congresso Nacional. Os modelos de alocação de
técnico-administrativos e de distribuição de CDs e FGs serão finalizados e aprovados durante a próxima
reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, em novembro, na Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Na ocasião, os dirigentes votarão os modelos. 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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