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Ata da CXLI reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em sete de maio de dois 
mil e quinze e realizada em doze de maio do mesmo ano, com a pauta: Assuntos gerais, 
apresentação da proposta do PNAES, Matriz EAD e Relatório sobre Desenvolvimento Acadêmico 
dos Estudantes das Universidades Federais, com a participação do Ministro da Educação, Renato 
Janine. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Lúcia de Assis 
Simões (UFTM); Ana Maria Dantas Soares (UFRRJ); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Carlos 
Alexandre Netto (UFRGS); Carlos Antonio Levi da Conceição (UFRJ); Carlos Eduardo Cantarelli 
(UTFPR); Carlos Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ);Damião Duque de Farias (UFGD); 
Eliane Superti (UNIFAP); Elmiro Santos Resende (UFU); Eurico de Barros Lobo Filho (UFAL); 
Gioconda Santos e Souza Martinez (UFRR); Henry de Holanda Campos (UFC); Iracema Santos 
Veloso (UFOB); Ivan Marques de Toledo Camargo (UnB); Jaime Arturo Ramírez (UFMG); João 
Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José de Arimatea de 
Matos (UFERSA); José Edilson de Amorim (UFCG); Júlio Maria Fonseca Chebli (UFJF); Klaus 
Werner Capelle (UFABC); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Márcia Perales Mendes Silva 
(UFAM); Márcio Antônio da Silveira (UFT); 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); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Orlando Afonso Valle do Amaral 
(UFG); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Raimunda Nonata Monteiro (UFOPA); 
Reinaldo Centoducatte (UFES); Roselane Neckel (UFSC); Sidney Luiz de Matos Mello (UFF); 
Sueo Numazawa (UFRA); Targino Araújo Filho (UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA); Valéria 
Heloísa Kemp (UFSJ) e Zaki Akel Sobrinho (UFPR). Com os cumprimentos, o Presidente inicia a 
reunião com os informes: foram entregues a Advocacia-Geral da União (AGU) duas pautas para 
discussão das Câmaras, uma relativa a pessoal e outra para licitações, convênios e Fundações 
de Apoio; em junho vai ocorrer o curso de formação de Processos Administrativos Disciplinares, o 
curso será presencial e pode ser assistido a distância; na data de hoje, a Diretoria Executiva 
estará em reunião com o Presidente do Tribunal de Contas da União, Aroldo Cedraz; foi entregue 
ao Ministro da Educação, no dia da sua posse, documento contendo as propostas que a Andifes 
espera que sejam atendidas pelo MEC; o canal de interlocução com o MEC será por meio da 
Secretaria de Educação Superior (SESu), com o Secretário Jesualdo Farias, que já está fazendo 
um planejamento em  relação a questão de obras;  a questão orçamentária haverá uma definição 
na próxima semana; em reunião com o Secretário Executivo do MEC, foi reafirmado  que as 
Universidades Federais deveriam ser preservadas. O Secretário Executivo Gustavo Balduino 
(Andifes) esclarece que os documentos entregues a AGU foram elaborados pela Comissão de 
Política de Recursos Humanos (CPRH), Comissão de Orçamento e Fórum Nacional de Pró-
Reitores de Planejamento e Administração (FORPLAD), e a intenção é criar Grupos de Trabalhos 
que serão formalizadas por meio de Portarias. O Dr. Renato Vieira, Procurador-Geral Federal 
está articulando para que se incorpore a estes grupos, a consultoria do MEC e a Secretaria de 
Gestão Pública (SEGEP) do Ministério do Planejamento. O Secretário solicita que os reitores 
sugiram assuntos que devem ser levados para discussão na reunião com o Presidente do TCU e 
explana sobre documento entregue ao Ministro Renato Janine. Na pauta seguinte, o Pleno recebe 
o novo Ministro da Educação, Renato Janine, o Secretário Executivo Luiz Cláudio Costa (MEC) e 
o Secretário de Educação Superior (SESu), Jesualdo Farias. O Presidente os cumprimenta, 
explana sobre o documento, já entregue ao Ministro, onde foi apresentado uma reflexão sobre a 
situação das Universidades Federais, de todo o processo de expansão e preocupação de que 
este processo continue crescendo; pontua os principais temas a serem discutidos e passa a 
palavra ao Ministro. O Ministro explana sobre a atual situação do país; enfatiza que o corte é 
inevitável e informa que em reunião no Planalto, a  
Presidente Dilma Rousseff reafirmou o compromisso com a educação, área que mais se 
preservará quanto aos ajustes; ressalta que não haverá corte nos custeios; a expansão será 
honrada e alerta que deve ser feito o melhor uso dos recursos, sendo coibido os desperdícios, 



escalonando as prioridades e adiando alguns projetos. Neste momento a palavra fica aberta para 
questionamentos. Sobre os questionamentos o Ministro responde : a escolha do ex-reitor e ex-
presidente da Andifes, Jesualdo Farias, para a Secretaria de Educação Superior (SESu), 
representa a intenção do MEC de melhor atender as pautas das Universidades Federais; sobre o 
Ensino a Distância, é preciso reforçar os mecanismos de cooperação entre as instituições para 
evitar a duplicidades de ofertas, caminhar para modelos em rede ao invés de modelos unitários, 
ganhar em qualidade e custo benefício; solicita que o Secretário Jesualdo Farias (SESu) 
encaminhe com urgência a pauta sobre formação de professores e a questão das engenharias; 
os restos a pagar estão sendo discutidos com o Ministério da Fazenda e Ministério do 
Planejamento. O Presidente agradece a participação do Ministro Renato Janine, passa a palavra 
ao Secretário Jesualdo Farias (SESu) e o Ministro se retira. O Secretário cumprimenta o Pleno, 
explana sobre assuntos que já foram tratados com o Ministro da Educação, sugere a criação de 
comissões, formada pela SESu, reitores e pró-reitores para avançar no sentido de evitar os 
desperdícios e a duplicidade citada pelo Ministro; fazer um levantamento de quais Universidades 
possuem experiências bem sucedidas com economia de energia, água e telefonia celular, 
reutilização de água e contratação e gestão de terceirizados, que são pontos fundamentais para 
construir uma agenda na parte operacional. O Secretário coloca mais alguns pontos para pauta: 
Educação a Distância (EAD), sugerindo que seja compartilhado a produção de materiais; 
tecnologias assistivas; repositórios institucionais; compras centralizadas, o que gera uma grande 
economia, que seria utilizado em outras necessidades das universidades;  sobre o Plano de 
Desenvolvimento das Universidades, propõe a elaboração de um planejamento que comece com 
um plano de consolidação de expansão considerando curto, médio e longo prazo; retomar as 
discussões com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para estruturar um 
programa de fixação e atração de professores; o documento de referência sobre Política Nacional 
de Formação de Profissionais da área de Educação será concluído até o dia quinze de maio de 
dois mil e quinze; criar política nacional de internacionalização; sobre o Marco Legal da Ciência e 
Tecnologia e Inovação, o processo está para ser votado e é preciso uma pressão da Andifes; 
atuação do professor em dedicação exclusiva; questão de bolsas; discussão com a Andifes sobre 
os reflexos da expansão sobre o desenvolvimento regional, e numa escala maior a expansão 
sobre o desenvolvimento nacional; o programa nacional de expansão  do ensino de engenharia; 
analisar os reflexos da expansão como políticas sociais; avançar na autonomia das universidades 
e sugere a criação de  grupos de trabalhos entre a Andifes e SESu para avançar nestas 
questões. Neste momento a palavra fica aberta para questionamentos. Sobre os 
questionamentos, o Secretário coloca: o MEC está em fase de transição, mas a interlocução deve 
ser feita por meio da SESu; a ideia é fazer um planejamento imediato para que os investimentos 
necessários para redução de custos sejam feitos a médio e longo prazo, e que já tenha uma 
previsão para investimento no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2016; solicita que 
seja ajustado e atualizado o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do 
Ministério da Educação (SIMEC), no módulo de obras, que é o elemento que se utiliza para 
gestão e que atualmente está inconsistente; houve reunião do Ministro da Educação e Ministro da 
Cultura, e uma das pautas foi o programa Mais Cultura nas Universidades; tanto o Ministro da 
Educação quanto o Ministro da Saúde têm conhecimento de todas as dificuldades no Programa 
Mais Médicos, nos cursos de medicina sem hospitais, nos hospitais ligados a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH) e também dos que não estão ligados; no mês de julho 
haverá uma grande evento com os Ministros e suas equipes, gestores dos hospitais e cursos de 
medicinas  para trata das questões do cotidiano; sobre a Secretaria de Regulação e Supervisão 
da Educação Superior (SERES), já existe proposta de Portaria para aprovação, tirando algumas 
atribuições da SERES e transferindo para as Universidades. Por fim, o Secretário sugere que seja 
marcado uma reunião com Diretoria Executiva para continuar estas discussões. O Presidente 
agradece a participação do Secretário e informa que a reunião será marcada. Na próxima pauta, 
o Presidente passa a palavra a professora Myrian Serra (FONAPRACE), a professora apresenta 
novas diretrizes sobre Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES); faz a entrega da 
proposta de implantação da Política Nacional de Assistência Estudantil ao Presidente Targino 
Araújo, proposta esta, que tem como objetivo tornar lei a assistência prestada aos estudantes das 



Universidades Federais em vulnerabilidade socioeconômica, e passa a palavra ao Professor 
Leonardo Silva (FONAPRACE), que faz a apresentação da proposta. Neste momento a palavra 
fica aberta para questionamentos e colocações. Sobre os questionamentos, o professor Leonardo 
Silva (FONAPRACE) esclarece que a política está condicionada ao orçamento, não havendo 
orçamento as políticas não serão executadas; defende a importância da política e considera que 
se o governo optou por um modelo de universidade inclusiva é necessário ter uma resposta legal 
para estas demandas. A professora Myrian Serra (FONAPRACE) agradece as sugestões e 
sugere que a proposta seja apreciada por uma comissão, para continuar a discussão e 
aprofundar a construção coletiva deste projeto. O Presidente agradece a apresentação, 
reconhece a importância da assistência estudantil e informa que continuará esta discussão. Na 
pauta seguinte, o Pleno recebe o Coordenador-geral de Planejamento e Orçamento das 
Instituições Federais de Ensino, Fernando Augusto Rodrigues Bueno (MEC). O coordenador 
apresenta o andamento do estudo da proposta da matriz de EAD; informa que o grupo de 
trabalho já realizou algumas reuniões; o estudo teve início no segundo semestre de 2014 e a 
expectativa é que se conclua até o final do mês de maio deste ano; a proposta está sendo 
baseada na Matriz de Orçamento de Custeio e Capital (OCC), mas não utilizou todas os recursos 
que constam na matriz. O Presidente agradece a participação de todos 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 

 


