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Ata da 108ª reunião extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em onze de março 
de dois mil e quinze e realizada no dia vinte e cinco de março de do mesmo ano, em Brasília, com 
a pauta: relação institucional dos Técnicos-Administrativos com as Universidades Federais, 
discussão de temas associados aos Hospitais Universitários nas Universidades Federais, 
relacionamento das Universidades Federais e a Procuradoria Geral Federal (PGF), Políticas 
Públicas do Ministério da Educação e o papel das Universidades Federais, com a participação da  
Coordenação da FASUBRA, Presidente da EBSERH Jeanne Liliane Marlene Michel, Procurador 
Geral Federal Renato Rodrigues Vieira e o Ministro Interino da Educação Luiz Cláudio Costa. 
Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Lúcia de Assis Simões 
(UFTM); Ana Maria Dantas Soares (UFRRJ); Ângela Maria Paiva (UFRN); Angelo Roberto 
Antoniolli (UFS); Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Carlos Alexandre Netto (UFRGS); 
Carlos Antonio Levi da Conceição (UFRJ); Carlos Edilson de Almeida Maneschy (UFPA); Carlos 
Eduardo Cantarelli (UTFPR); Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); Cleuza Maria Sobral Dias 
(FURG); Eliane Superti (UNIFAP); Elmiro Santos Resende (UFU); Eurico de Barros Lobo Filho 
(UFAL); Gioconda Santos e Souza Martinez (UFRR); Iracema Santos Veloso (UFOB); Ivan 
Marques de Toledo Camargo (UNB); Jaime Arturo Ramirez (UFMG); Jaime Giolo (UFFS); 
Jesualdo Pereira Farias (UFC); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas 
Lopes (UFPI); José Edilson de Amorim (UFCG); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UNILA); 
Julio Maria Fonseca Chebli (UFJF); Klaus Werner Capelle (UFABC); Marcia Perales Mendes Silva 
(UFAM);  Marcone Jamilson Freitas Souza (UFOP); Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz 
(UFPB); Maria José de Sena (UFRPE); Maria Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Mauro Augusto 
Burkert Del Pino (UFPel); Natalino Salgado Filho (UFMA); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); 
Paulo Afonso Burmann (UFSM);  Paulo Gabriel Soledade Nacif (UFRB); Paulo Márcio de Faria e 
Silva (UNIFAL-MG); Raimunda Nonata Monteiro (UFOPA); Roselane Neckel (UFSC);Soraya 
Soubhi Smaili (UNIFESP); Suely Salgueiro Chacon (UFCA); Sueo Numazawa (UFRA); Targino 
Araújo Filho (UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA); Valéria Heloisa Kemp (UFSJ) e Zaki Akel 
Sobrinho (UFPR). Com os cumprimentos, o presidente dá início a reunião, passando a palavra ao 
reitor Zaki Sobrinho (UFPR) que faz informes sobre orçamento: confirmação de um doze avos 
para o mês de março; houve dois repasses consecutivos, uma liberação de financeiro no dia 03 
de março e outro no dia 5 de março de 2015; espera-se que ainda no mês de março haja outra 
liberação; a expectativa é que se mantenha um doze avos em abril, mas há informações de que 
se até o primeiro dia útil do mês abril o orçamento não for aprovado, no mês de abril seria um 
dezoito avos; foi anunciado pelo governo que a presidente aprovará o orçamento conforme vier 
do Congresso e em seguida seria publicado Decreto com contingenciamento da execução 
orçamentária; a Matriz Orçamentaria de Custeios e Capital (Matriz OCC), está em prazo de 
elaboração, com o prazo prorrogado até 31 de março de 2015 para o preenchimento da 
plataforma sucupira, com os dados da pós-graduação; houve reunião com o Diretor de Educação 
a Distância da Capes, Jean Marc Georges Mutzig, sobre a matriz da Educação a Distância(EAD) 
e seu financiamento. Na reunião foi decidido a criação de uma comissão, que será composta por 
membros da Comissão de orçamento da Andifes, Comissão de modelos do Forpalad, Fórum da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Capes, com o objetivo de definir uma matriz de alocação 
de recursos para educação a distância, para a questão de bolsas e financiamento de custeios das 
atividades, a matriz é para a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2016 e será submetida à aprovação 
do Conselho Pleno. Para 2015, o valor da bolsa de EAD é de R$ 861,60, e as universidades que 
acharem o valor insuficiente, façam questionamento, apresentem dados e solicite a 
suplementação, pois ficou aberto uma porta para negociação do aumento da bolsa; sobre o 
passivo do ano de 2013 e 2014, cada universidade deve apresentar seu passivo a Diretoria da 
Capes para reconhecimento de dívida, uma vez reconhecida, será trabalhado a liberação. O 



Secretário Gustavo Balduino (Andifes), informa sobre a Frente Parlamentar Mista pela 
Valorização das Universidades Federais: no dia 17 de março de 2015 houve reunião com a 
Deputada Margarida Salomão e Senadora Fátima Bezerra para dar continuidade e consolidar a 
frente; já está previsto o registro da frente na mesa da câmara; está sendo trabalhado uma 
identidade visual para frente; haverá lançamento do 1º boletim a partir de 30 de abril; está sendo 
trabalhado a partir da dinâmica do Congresso e levantamento de agenda, uma visita da frente 
acompanhada dos reitores aos líderes do Congresso, para deixar sempre em pauta a agenda da 
frente. Reitor Jesualdo Farias (UFC) informa que participou do Fórum de Educação Superior – 
Desafios e Perspectivas da Universidade Pública Brasileira no Marco do PNE, realizado pelo 
CNE, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2015, e registra sua indignação, pois o objetivo do Fórum 
era tratar de discursões sobre educação superior pública e particular do país, no entanto houve 
muito desrespeito às Universidade Federais, questionamentos sem fundamentos com relação a 
gestão das universidades, propondo transformá-las em organizações sociais, e sugere uma 
conversa entre o presidente da Andifes e o organizador do evento. Reitor Paulo Marcio Silva 
(UNIFAL-MG) registra que participou deste evento no CNE como representante da Andifes e 
também registra sua indignação, por ver o desrespeito às Universidades Federais, e logo em 
seguida apresenta os informes: esteve na reunião da Comissão Nacional de Supervisão da 
Carreira dos Técnicos, onde foi apresentado uma minuta de edital que será lançado pela Capes, 
prevendo 4.000 vagas de graduação e especialização; neste edital já foi feito um mapeamento 
dentro das condições instaladas, número de vagas que a universidade poderá ofertar e 
regulamentação do afastamento do técnico para especialização; na primeira fase do edital, a 
intenção é habilitar as universidades à oferecer vagas nestes cursos e no segunda fase depois de 
ter mapeado estas oferta será discutido a quantidade de vagas por universidade; a Andifes 
precisa se posicionar quanto ao critério de distribuição do quantitativo a ser liberado de titular 
livre, e sugere que as universidades aceitem o critério proposto pelo MEC, que é o de 
proporcionalidade de quadro. Na pauta seguinte, o presidente passa a palavra à diretoria da 
Fasubra, representada por José Amiran, Rosangela Costa e João Paulo, que propuseram uma 
pauta com a Andifes, com intuito de discutir sobre o processo de democratização. O presidente 
sugere uma reunião com o Fórum de Pró-reitores de Gestão de Pessoas (Forgepe), para 
preparar uma agenda e avançar neste processo. Em seguida o presidente passa a palavra para 
Jeanne Liliane Marlene Michel, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) que apresentou uma proposta de solução para os servidores precarizados dos 
Hospitais Universitários e informa as medidas a serem tomadas para o cumprimento da Portaria 
do MEC nº 208 de 13 de março de 2015. A referida Portaria determina que até 31 de dezembro 
de 2015, haja substituição dos contratados pelas Fundações de Apoio; o prazo é para quem já 
assinou o contrato com a EBSERH, possui vínculo precário contratado pelas suas fundações e já 
receberam empregados contratados pela EBSERH. Na pauta seguinte, o Conselho Pleno recebe 
o Procurador-Geral Federal Renato Rodrigues Vieira, o procurador se apresentou, fez uma 
explanação geral de suas propostas de  trabalho e pontuou: buscamos uniformidade de 
entendimento em todas as unidades de assessoramento, pois essa uniformidade garante 
celeridade e segurança aos gestores e para isto há no âmbito da PGF a criação de câmara de 
uniformização de entendimento em matéria de licitação de contratos, convênios, matérias 
finalísticas das IFES e subgrupos de IFES. A proposta da PGF é aproximar os grupos de trabalho 
das IFES com os grupos da PGF, por meio de encontros periódicos, com o intuito de elaborar 
uma pauta conjunta; a PGF promoverá um curso sobre instrução de Processos Administrativos 
Disciplinares, no período de 22 a 26 de junho de 2015; é competência da PGF a consultoria, 
assessoramento jurídico, representação judicial e extrajudicial no âmbito do Tribunal de Contas 
da União, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União e cobrança de dívida ativa. 
Neste momento a palavra fica aberta para questionamentos. Feito os questionamentos, o 
procurador responde: com relação a rotatividade de procuradores, desde 2010 foi estabelecido 
uma cláusula no concurso de procurador que obriga a permanência na unidade de difícil 
provimento por no mínimo 3 anos; sobre controle de ponto, foi aprovado um parecer provocado 
por um Instituto Federal em relação a aplicação ao controle de ponto para docente, e se aplica a 
mesma regra para os docentes das Universidades Federais; toda regra que envolve matéria de 
pessoal, quando já existe orientação do Sistema de Pessoal Civil (SIPEC), salvo manifestação 



contraria expressa do Advogado-Geral da União,  a regra geral do SIPEC tem que ser observada; 
Não possui conhecimento de parecer sobre ponto eletrônico de docente, irá verificar se existe 
algum procedimento no âmbito da PGF. O presidente Targino agradece a presença do procurador 
e informa que as reuniões com os grupos de trabalhos serão marcadas. Na Pauta seguinte o 
Conselho Pleno recebe o Ministro interino Luiz Cláudio Costa e Secretário Executivo Adjunto 
Wagner Vilas Boas, o presidente agradece o empenho dos mesmos para liberação do orçamento 
e passa a palavra ao Ministro, que informa: haverá ajustes,  no entanto os ajustes não significam 
mudança de rumo e continuará trabalhando para que o MEC seja preservado naquilo que é 
fundamental e continuará discutindo com a Andifes sobre o orçamento e seus ajustes. Neste 
momento a palavra fica aberta para questionamento. Esclarecidos os questionamentos, o 
presidente agradece a presença do Ministro e passa a palavra ao reitor Jesualdo Farias (UFC), 
que apresenta para deliberação do Pleno as propostas de adesão de duas novas universidades à 
Andifes, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), reitor pro tempore 
Maurílio de Abreu Monteiro e Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), reitor pro tempore 
Naomar Monteiro de Almeida Filho. Com as respectivas solicitações acompanhadas de toda a 
documentação exigida, o Conselho Pleno deliberou pela adesão das duas Universidades. Reitor 
Carlos Alexandre Netto (UFRGS) sugere que a Andifes promova um debate e convide o CNE 
para discutir sobre os papéis das IFES na consecução do PNE. Reitora Soraya Smaili (UNIFESP) 
convida para Fórum em defesa da Educação Pública Superior que acontecerá no dia 10 de abril 
de 2015 na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O presidente, informa: os 
encaminhamentos serão feitos; a próxima reunião será no dia 23 de abril de 2015 e encerra a 
reunião. 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 
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