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Ata da CXXXVII reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em vinte e oito de novembro de dois mil 
e quatorze e realizada no dia dezoito de dezembro do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: assuntos de interesses 
das universidades federais, com a participação de do Secretário Executivo Luiz Cláudio Costa-MEC e Advocacia 
Geral da União-AGU. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Maria Dantas Soares 
(UFRRJ); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Carlos Alexandre Netto 
(UFRGS); Carlos Antonio Levi da Conceição (UFRJ); Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); Eliane Superti (UNIFAP); 
Elmiro Santos Resende (UFU); Eurico de Barros Lobo Filho (UFAL); Gioconda Santos e Souza Martinez (UFRR); 
Ivan Marques de Toledo Camargo (UnB); Jaime Arturo Ramírez (UFMG); Jesualdo Pereira Farias (UFC); João Carlos 
Salles Pires da Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José de Arimatea de Matos (UFERSA); José 
Edilson de Amorim (UFCG); José Roberto Soares Scolforo (UFLA); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UNILA); 
Klaus Werner Capelle (UFABC); Márcia Perales Mendes Silva (UFAM); Márcio Silva Basílio (CEFET-MG); 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); Minoru Martins Kinpara (UFAC); 
Natalino Salgado Filho (UFMA); Nilma Lino Gomes   (UNILAB); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); Paulo Afonso 
Burmann (UFSM); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Reinaldo Centoducatte (UFES); Soraya Soubhi 
Smaili (UNIFESP); Targino Araújo Filho (UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA); Valéria Heloísa Kemp (UFSJ) e Zaki 
Akel Sobrinho (UFPR). Com os comprimentos, o presidente deu início à reunião passando a palavra ao Secretário 
Executivo Luiz Cláudio Costa, que cumprimentou os presentes e informou que será liquidado  100%  referente às 
bolsas de assistência estudantil, pessoa física e locação de mão de obra, o restante será liquidado no dia 30 de 
dezembro de 2014; devido à falta de limites de orçamento, questões emergências e demais pleitos serão analisados 
individualmente; a LDO já foi votada, todas as emendas já foram encaminhadas para o relator setorial e a expectativa 
é  de que  o orçamento seja aprovado no dia 22 de dezembro de 2014. Em seguida o presidente abre espaço para 
questionamentos. Feitos os questionamentos, o secretário responde: das emendas, 50% do total e 50% das 
liberadas devem ser alocadas a saúde e as priorizadas pelos parlamentares serão liberadas; remuneração dos 
reitores, é uma questão de lei e tem o apoio do Ministério para abrir uma discursão sobre o assunto; será liquidado 
30% referente a obras, o restante será liquidado até dia 30 de dezembro de 2014 ; devido as mudanças, a 
expectativa do governo é que haja reabertura de crédito; sobre a Ebserh, o pleito é de quinze milhões e a expectativa 
é que seja liberado o REHUF com corte de 10%; sobre vagas, o secretário informa que ontem esteve em reunião no 
Ministério Planejamento, haverá outra reunião com o Ministro Nelson Barbosa, mas a princípio não haverá problemas 
com as vagas. Em seguida o presidente distribui para conhecimento do Conselho Pleno documento elaborado pela 
Andifes que será apresentado ao MEC, onde consta a lista de desafios operacionais das Universidades Federais, 
recebe sugestões e passa a palavra ao Secretário Executivo Gustavo Balduino que faz uma retrospectiva do ano de 
2014, citando as principais reuniões e eventos, destaca os avanços e intervenções da Andifes em assuntos de 
grande importância e ressalta que foram realizadas 11 reuniões ordinárias, 2 extraordinárias, 20 da Diretoria 
Executiva presencias e por vídeo conferências e 3 do Diretório Nacional. Neste momento o presidente passa a 
palavra ao Reitor Anísio (UFPE) que faz uma breve explanação sobre Missão na Rússia, destacando que o Brasil 
tem uma imagem excelente no exterior; no contexto dos Brics os russos decidiram trabalhar junto com o Brasil e 
visitou as melhores universidades da Rússia. Na pauta seguinte, o presidente passa a palavra ao Procurador Federal 
Marcelo Siqueira, que fará uma apresentação de pesquisa feita nas universidades. O procurador explica que no ano 
de 2009, o Corregedor Geral Ademar Passos Veigas deu início a um trabalho de reformulação das procuradorias das 
universidades, e neste contexto concluiu-se que para esta reformulação era necessária uma aproximação maior dos 
outros órgãos de direção da AGU com as procuradorias, com o objetivo de melhorar os serviços prestados. O 
Procurador Marcelo passou a palavra ao Corregedor Geral Ademar Passos Veigas, que explica: dois terços das 
universidades foram visitadas; a metodologia utilizada foi ter reunião com reitores com intuito de verificar o quanto a 
unidade jurídica está correspondendo às expectativas e necessidades e as informações foram colhidas através de 
um questionário. A apresentação será publicada no site da Andifes. O procurador Marcelo Siqueira faz as 
considerações finais esclarecendo que o resultado da pesquisa é da coletividade e pode fugir do desvio padrão 
apresentado, mas tem conhecimento de que algumas universidades tiveram uma avaliação mais negativa de alguns 
aspectos, e estes serão analisados individualmente. Em seguida o presidente abre espaço para questionamentos. 
Feitos os questionamentos, o procurador responde: se coloca à disposição para periodicamente fazer uma 
apresentação quanto a estrutura e competências da AGU; informa que a AGU pode auxiliar as universidades em 
alguns temas jurídicos, mas devem fazer uma consulta direta à AGU; com relação a quantidade dos procuradores, de 
fato existe uma carência sendo necessário estabelecer prioridades, no momento está sendo priorizado o contencioso, 
mas ainda este ano receberá autorização para nomear 60 procuradores. Nos casos de divergências de 
entendimentos sobre as progressões funcionais deve ser feito consultas à AGU; sobre aposentadorias especiais, o 
Congresso já começou a votação da Lei Complementar que regulamentará este assunto; sobre a grande quantidade 
de processos administrativos, ainda este mês a corregedoria irá publicar no site da AGU o manual de Processos 
Administrativos e Sindicância. O Corregedor informa ainda que a AGU pode promover curso para capacitar 
servidores para tratar destes processos. Neste momento o Procurador Marcelo agradece a oportunidade e se coloca 
à disposição para junto a Escola da AGU capacitar servidores não somente com relação aos processos 
administrativos, mas para quaisquer assuntos de interesse da universidade. O presidente agradece a participação, 



informa que vai marcar as reuniões semestrais, formalizar os pedidos feitos e verificar os cursos disponíveis na 
Escola da AGU que atendem as necessidades das universidades. O presidente Targino de Araújo Filho (UFSCar) 
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. 
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