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Ata da CLX reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 30 de março de 2015 e realizada em 23 
de abril de 2015 do mesmo ano, em Brasília, DF, com a pauta: Informes e assuntos gerais; EAD com participação da 
magnifica reitora Maria Lúcia Cavalli Neder – Presidente da Comissão de EAD da Andifes; Participação do Secretário 
Executivo (MEC) Luiz Cláudio; Assuntos Gerais. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: 
Ana Lúcia de Assis Simões (UFTM); Ana Maria Dantas Soares (UFRRJ); 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); Dagoberto Alves de Almeida (UNIFEI); Damião Duque de Farias 
(UFGD); Elmiro Santos Resende (UFU); Eurico de Barros Lobo Filho (UFAL); Gioconda Santos e Souza Martinez 
(UFRR); Henry de Horanda Campos (UFC);Ivan Marques de Toledo Camargo (UnB); JaimeArturo Ramírez (UFMG); 
João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José Edilson de Amorim (UFCG); 
Josué Modesto dos Passos Subrinho (UNILA); Júlio Maria Fonseca Chebli (UFJF); Márcia Perales Mendes Silva 
(UFAM); Márcio Antônio da Silveira (UFT); Márcio Silva Basílio (CEFET-MG); Marcone Jamilson Freitas Souza 
(UFOP); Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB); Maria Berenice Alho da CostaTourinho (UNIR); Maria 
José de Sena (UFRPE); Maria Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Maurílio de Abreu Monteiro (UNIFESSPA); Mauro 
Augusto Burkert Del Pino (UFPel); Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA); Naomar Monteiro de Almeida Filhos (UFSB); 
Natalino Salgado Filho (UFMA); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); 
Paulo Afonso Burmann (UFSM); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Raimunda Nonata Monteiro (UFOPA); 
Reinaldo Centoducatte (UFES); Renato da Anunciação Filho (IFBA); Roselane Neckel (UFSC); Soraya Soubhi Smaili 
(UNIFESP); Sueo Numazawa (UFRA); Targino Araújo Filho (UFSCar); Tomaz Aroldo da Mota Santos (UNILAB); 
Valéria Heloísa Kemp (UFSJ) e Zaki Akel Sobrinho (UFPR). Com os cumprimentos, o presidente Targino de Araújo 
inicia a reunião com informes: está havendo uma recomposição do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico 
e Tecnológico e a presidência da Andifes foi convidada a ter assento nesse conselho; o diretor da Agência Nacional 
do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Florival Rodrigues, é candidato a reeleição na ANP, e caso os 
reitores tenham interesse em apoiar a reeleição devem se manifestar nesse sentido; no dia 16 de abril a Diretoria 
Executiva participou de duas reuniões no Rio de Janeiro a primeira na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustível (ANP) e posteriormente com o novo Presidente da Financiadora de Estudos e Projeto (FINEP) Luiz 
Fernandes, na ocasião o Presidente recebeu o convite para a reunião do Conselho Pleno da Andifes e 
posteriormente justificou a ausência e indicou como representante o senhor Fernando Ribeiro, que explanará sobre 
os projetos Fundo Setorial de Infraestrutura (CTinfra), o presidente enfatizou os 3 eixos que serão destacados pela 
FINEP: 1) Apoio a Infraestrutura  2) Inovação 3) Desenvolvimento de projetos estratégicos estruturantes para o País. 
Logo em seguida o Presidente Targino de Araújo passou a palavra para o senhor Fernando Ribeiro (Finep) que 
agradece a participação no Conselho Pleno da Andifes e informa: atendendo ao pleito feito pela Andifes a FINEP 
conseguiu o complemento do orçamento para finalizar as obras já iniciadas; o edital para complemento de obras está 
encerrado para recebimento de propostas, estão realizando o exame das propostas, os próximos exames serão 
feitos juntamente com a Andifes; o segundo edital  do Programa de Recuperação e Modernização da Infraestrutura 
de Pesquisa das Instituições Públicas de Ensino Superior e/ou pesquisa (PROINFRA) está aberto para recebimento 
de propostas, até julho; a Finep está aguardando a mudança no Estatuto para que a Andifes possa participar do 
Conselho Consultivo. Nesse momento o Presidente da Andifes Targino de Araújo agradece a participação, reconhece 
o esforço que a FINEP tem feito para auxiliar a Andifes e diz que o presidente da Comissão Ciência e Tecnologia da 
Andifes continuará em contato com a FINEP. Em seguida a Andifes recebe a participação da Associação Brasileira 
de Hospitais Universitários e de Ensino (Abrahue) representada por sua presidente professora Monica Neri,  que 
inicia apresentando a nova diretoria, eleita e empossada em novembro de 2014, e as suas propostas; explica que a 
Abrahue é uma associação civil, sem fins lucrativos, congrega 196 hospitais de ensino; a presidente menciona que os 
hospitais de ensino têm a missão de produzir conhecimento com bens tecnológicos e prestar assistência ao SUS;  a 
Abrahue sugeriu ao então Ministro da Educação, Cid Gomes, que fizesse um seminário para discutir todas as 
políticas a curto, médio e longo prazo. A superintendente dos hospitais das clinicas professora Luciana de Sávia 
(UFMG) destaca a necessidade de diversificação do ensino e aprendizagem dos alunos de ensino, graduação e pós-
graduação nas diversas áreas, no caso especifico da saúde tem sido cada vez mais induzido pelo MEC a presença 
dos alunos nos hospitais públicos e privados, tendo isso em vista é importante que a Associação busque as melhores 
práticas na área da saúde que vão repercutir na área do ensino. Reitora Roselane Neckel (UFSC) questiona sobre a 
posição da Abrahue em relação a Orientação Normativa Nº 6, de 18 de março de 2013 que estabelece orientação 
sobre a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos 
com raios-x ou substâncias radioativas. Em resposta a Presidente Monica Neri (Abrahue) diz que a Orientação 
Normativa Nº 6 está sendo debatida e logo que possível informará ao Pleno sobre o posicionamento. O presidente da 
Andifes agradece a participação da Abrahue e informa que a Andifes tem uma Comissão sobre os Hospitais 
Universitários e o presidente da comissão manterá contato com a Associação. No próximo ponto da pauta a reitora 
Margareth de Fátima (UFPB), apresenta o Deputado Federal Pedro Cunha Lima (PSDB/PB), que irá detalhar o seu 
projeto de Proposta de Emenda Constitucional (PEC 20/2015). O Deputado Federal Pedro Cunha Lima (PSDB/PB) 
cumprimenta o Pleno, e explana sobre o seu Projeto de Emenda à Constituição (PEC), a Proposta institui o 
magistério público nacional, o professor será o responsável pela educação pública no Brasil, o subsidio dos 
professores será a condição limite em seu último nível, para que possa ter uma valorização imediata, a administração 
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pública terá o prazo de 15 anos para se ajustar a essa proposta. A palavra está aberta aos questionamentos do 
Pleno. Reitora Maria Lucia (UFMT) destaca que o Brasil avançou muito na questão da redemocratização do ensino, 
mas ainda sofre o problema da qualidade de ensino, em especial no ensino médio; a questão da remuneração é 
muito importante pois os docentes que recebem baixos salários não tem condições para se profissionalizar e investir 
em sua carreira. O presidente da Andifes diz que irá discutir o tema juntamente com o Conselho Pleno e entrará em 
contato novamente com o Deputado. Em outro momento o Presidente da Andifes transfere a palavra ao Secretário 
Executivo Gustavo Balduino (Andifes) que relata sobre a visita feita a FINEP, ABSPETRO e IBP explica que o setor 
em conjunto com a Andifes cogita a possibilidade de reunir as empresas de gás e petróleo e as Universidade, para 
que possam trabalhar na área de inovação; informa que haverá um seminário no mês de agosto/2015, aberto a todas 
as Universidades para que seja discutido a importância dessa junção. Em outro momento da reunião o Secretário 
Executivo Gustavo Balduino (Andifes) sugere que cada Universidade faça um fórum defendendo as Universidades 
Públicas e elabore relatórios sobre os serviços e resultados das Universidades Federais e envie para os jornais. No 
período da tarde, o presidente abre a palavra para a reitora Roselane Neckel (UFSC) que menciona a proposta do 
Ministro das Comunicação sobre a elaboração de um projeto para ampliar a comunicação das Universidades, nesse 
contexto a reitora avalia que essa proposta pode ser de grande importância para a Andifes. Reitora Soraya Soubhi 
(UNIFESP) destaca a importância do diálogo entre as Universidades e o Governo; logo em seguida propõe que a 
Andifes elabore um documento em defesa das Universidades Federais. Reitor Paulo Burmann (UFSM) fala sobre a 
importância da Andifes discutir o tema de dedicação exclusiva, pois as Universidades estão enfrentando dificuldades 
para contratar pessoal. Reitor Tomaz Aroldo (UNILAB) fala sobre o cargo de reitor recém empossado, e faz algumas 
sugestões: a Andifes deve-se articular estrategicamente ao sistema de comunicação; em referência as Fundações de 
Apoio, a Andifes deve promover ações em seu favor, pois as Fundações de Apoio têm papel histórico para as 
Universidades; sobre a crise financeira sugere que a Andifes organize um grupo de trabalho para poder criar 
estratégias de economia nas Universidades. Professor Gabriel Silva (UFRJ) explica sobre a Coordenação-Geral de 
Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC), e apresenta documento que irá auxiliar as questões 
orçamentárias nas Universidades; sugere a criação de Comissão conjunta para especificar materiais e equipamentos 
de Tecnologia de Informação (TI) a ser adquiridos pelas IFES; pede apoio da Andifes para a valorização dos 
profissionais de TI, nesse sentido o Tribunal de Contas da União (TCU) emitiu o Acórdão n° 1200/2014-TCU-Plenário 
que estabelece carreira para os profissionais técnicos e analistas em informática. Reitora Maria Lucia Cavalli (UFMT) 
fala sobre a reunião da Comissão de EAD que houve no dia anterior: a EAD pode redefinir o papel da educação 
brasileira; é preciso explicar amplamente a compreensão do EAD; o atingimento da meta do Plano Nacional de 
Educação (PNE) está ligado a EAD; a professora traz documentos com todos os dados sobre a reunião, os 
documentos estão disponíveis no portal da Andifes. No próximo ponto da pauta o Conselho Pleno tem a participação 
do Secretário Executivo Luiz Cláudio (MEC) que cumprimenta o Pleno e o reitor recém-empossado Henry de Holanda 
(UFC); informa sobre a liberação do 1/12 avos já acordado com o Ministro Renato Janine; informa que o Ministro 
Renato Janine (MEC) comparecerá a Andifes na semana do dia 11 a 15 de maio. O presidente da Andifes abre a 
palavra para questionamentos do Pleno. Reitor Paulo Marcio (UNIFAL-MG) questiona sobre a portaria dos cargos de 
técnicos administrativos, e se com a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) pode receber as vagas previstas. O 
Secretário Executivo Luiz Cláudio (MEC) responde destacando que o orçamento está sendo prioridade. O Presidente 
Targino de Araújo agradece os esclarecimentos do Secretário Executivo Luiz Cláudio (MEC) e reitera a participação 
do Ministro da Educação no Conselho Pleno da Andifes. Nesse momento é aberta a palavra para considerações do 
Pleno. Reitora Gioconda Martinez (UFOB) relata que a maioria dos problemas de EAD é comum em todas as 
Universidades, dessa forma entende-se que o planejamento de melhora do EAD tem que transformar em proposta da 
Andifes; sugere que tenha uma subsecretária de EAD dentro da SESu. Reitora Roselane Neckel (UFSC) diz que é 
importante os reitores verificarem as propostas do PNE para que possa ajudar e fazer sugestões; a organização do 
EAD é primordial. Reitor Orlando Afonso (UFG) relata sobre a reunião da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) dessa reunião participaram alguns membros da Andifes, foi uma segunda 
reunião para discutir a elaboração de modelo de recursos de EAD, a ideia primária era de fazer distribuição linear por 
estudante, a Comissão de Orçamento e o Forplad irá formular e discutir um modelo de distribuição da EAD mais 
elaborado; nesse modelo estabeleceu pesos para cada curso e áreas; durante a reunião pôde entender que o EAD 
não tem que ter polos, pois assim o modelo EAD seria descaracterizado. Reitor Ivan Marques (UnB) destaca a 
importância de profissionalização dos professores de EAD. O presidente faz a análise final sobre os relatos do 
Conselho Pleno 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 


