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Palavra do Presidente

A

Andifes vem ao longo dos seus 25 anos construindo uma trajetória de reconhecimento e respeito em todos os
ambientes que lidam com educação, ciência e tecnologia em nosso país. Fundada em 1989, já teve 22 presidentes, reitores de 17 Universidades Federais de todas as regiões do Brasil.

Na presidência da Andifes, reitores de grandes e tradicionais universidades, como a UFRJ, e reitores de universidades
menores e mais jovens, como a UFT, vêm moldando esta instituição que destaca-se pela sua excelência na construção
de um pensamento crítico e contemporâneo sobre a educação brasileira em todos os seus níveis.
Todos eles representaram, em diferentes momentos políticos e econômicos do país, um único sentimento, qual seja,
o de contribuir com o processo de melhoria das condições de trabalho, da infraestrutura, dos recursos humanos, dos
recursos financeiros e do Marco Regulatório, que juntos compõem a base para uma melhoria do desempenho do papel
social das nossas Universidades Federais.
Após um ano como presidente da Andifes, testemunhei que os desafios são grandes, mas, com o apoio dos colegas da
Diretoria Executiva, dos reitores e reitoras, dos demais dirigentes das universidades, CEFETs, e do pequeno e dedicado
corpo de empregados da Andifes, conseguimos avançar neste processo de consolidação de uma grande e respeitada
entidade.
Neste contexto é preciso destacar a colaboração dos Colégios e Fóruns de pró-reitores e das Comissões Temáticas da
Andifes, e reafirmar que os bons resultados obtidos foram consequências do respeito ao processo decisório democrático, que sempre considerou o conjunto pleno dos associados.
Tratamos das mais simples questões do cotidiano das nossas universidades até aquelas mais estratégicas. Deixamos
para a próxima Diretoria Executiva, dentre todas as realizações descritas neste relatório, dois documentos que representam frutos de 25 anos de debates do nosso coletivo e que foram adaptados à realidade atual das nossas 65 Universidades Federais.
A proposta de Lei Orgânica e a Agenda de Desenvolvimento para as Universidades Federais constituem o núcleo dos
desafios da Andifes para os próximos anos. Somos gratos a todas as pessoas, com as quais interagimos neste mandato.
Somos gratos ao MEC, MCTI, MPOG e demais órgãos do Governo Federal, inclusive ao TCU, CGU, AGU e aos Deputados
Federais e Senadores.
Agradecemos aos sindicatos dos docentes e dos servidores técnico-administrativos, à União Nacional dos Estudantes
(UNE) e à ANPG, pelos debates e contribuições ao longo da nossa gestão na Andifes. Foram as lideranças e representantes de todas estas entidades que, juntamente com nossas universidades e CEFETs, contribuíram com suas críticas,
sugestões e demandas, em todos os espaços que ocupamos durantes os últimos 12 meses, levando o debate sério, independente e comprometido com o futuro da educação em nosso país.
Um agradecimento especial, creditamos ao Secretário Executivo da Andifes, Gustavo Balduino, destacando sua dedicação e entusiasmo ilimitados na condução das atividades da nossa Associação.
Presidente Jesualdo Pereira Farias
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À frente da Andifes desde agosto de 2013, a Diretoria Executiva 2013/2014 representou a Associação no cumprimento
do seu papel, atuando em defesa da educação superior pública, gratuita e de qualidade. Neste período, foram desenvolvidas dezenas de atividades que mantiveram interlocução com vários atores do Governo Federal, Congresso Nacional,
sociedade civil e entidades sindicais.
Para destacar essas atividades, em maio de 2014, a presidente Dilma Rousseff recebeu os reitores da Andifes, em Brasília, onde foi entregue o documento Uma Agenda de Desenvolvimento para as Universidades Federais. Construído
pelo colegiado, o documento apresenta uma proposta de desenvolvimento para as Universidades Federais, para os
próximos dez anos, e reafirma o compromisso das instituições com o desenvolvimento econômico e social do país e com
as políticas educacionais ao propor um projeto articulado baseado em seis dimensões e em consonância com o Plano
Nacional de Educação (PNE).
Durante a gestão, os reitores participaram de debates importantíssimos para o desenvolvimento educacional do país,
como a sanção da Lei dos Royalties do Petróleo para educação e saúde, e sanção da Lei da Carreira Docente (Lei nº
12.863/2013), aprovação do PNE, tramitação dos Marcos Legais de ciência e tecnologia (PL 2177/2011), PEC 290/13,
Regime Diferenciado de Contratação – RDC e Insaes (PL 4372/12), sempre em dinâmico diálogo com as entidades envolvidas, participando de audiências públicas e apresentando suas posições sobre os temas de interesse da educação
no Brasil.
Internamente o presidente Jesualdo Pereira e membros da Diretoria Executiva conduziram debates durante as reuniões do Conselho Pleno da Andifes e dos diversos encontros com pró-reitores dos Fóruns e Colégios que fazem
parte do sistema de trabalho e atuação da Associação. Neste período, foram promovidos seminários para aprofundar
temas como o papel das universidades nos últimos 20 anos, internacionalização, regulação e ciência e tecnologia.
A elaboração da Lei Orgânica das Universidades Federais foi outro fundamental projeto concluído, e que agora será
levado à apreciação pública e deverá assegurar a autonomia universitária, tema que a Andifes vem trabalhando há
vários anos. Neste processo de construção do texto, foram importantes todas as reuniões com autoridades do Tribunal
de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União (CGU) e Advocacia Geral da União (AGU), Ministério da Educação (MEC), incluindo também entidades de classes de técnico-administrativos, docentes e estudantes, que tiveram
espaço para expor suas opiniões.
No relatório que segue, estão registrados os principais eventos ocorridos na gestão da Diretoria Executiva, ressaltando
que várias outras atividades englobaram a participação de vários reitores que compõem o colegiado.
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Principais Eventos
Eleição e posse
A Diretoria Executiva da Andifes, gestão 2013/2014, foi
eleita durante reunião do Conselho Pleno, realizada na
Universidade Federal do Pará (UFPA). Como chapa única, a diretoria foi composta pelo presidente, reitor Jesualdo Pereira, 1º vice-presidente, reitor Targino de Araújo
Filho (UFSCar), suplente, reitor Carlos Alexandre Netto
(UFRGS), 2º vice-presidente, reitora Maria Lúcia Cavalli
Neder (UFMT) e suplente, reitor Sueo Numazawa (UFRA)

nal. Além disso, foram realizadas várias reuniões das
Comissões Temáticas da Andifes.
Em pauta foram postos os principais temas sobre educação a serem planejados, debatidos e implantados, assim
como, discutidos os problemas e projetos globais às universidades e as demandas mais regionalizadas. Os reitores debateram com representantes da Agência Brasileira
de Inteligência (Abin), Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (FUNPRESP), Agência Nacional de Petróleo (ANP), Associação Nacional de
Pós-graduando (ANPG) e equipes técnicas de vários ministérios e órgãos de fiscalização federal.

Reuniões Conselho Pleno
Algumas reuniões do Conselho Pleno da Andifes ocorreram fora de Brasília, como a sediada na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a sediada na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Reunião com a
presidente Dilma Rousseff
A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (Andifes) foi recebida, dia 21
maio de 2014, pela presidente Dilma Rousseff, no Palácio
do Planalto. No encontro, os reitores apresentaram uma
proposta de desenvolvimento para as Universidades Federais para os próximos dez anos.
Novo ministro da educação, e equipe,
participam de reunião do Conselho Pleno

Reuniões Internas
Reuniões do Conselho Pleno, Diretoria Executiva,
Diretório Nacional e Comissões – Neste período os
membros da Diretoria Executiva coordenaram treze
reuniões do Conselho Pleno, dezesseis reuniões presenciais da Diretoria Executiva, mais três através de
vídeo conferência, e três reuniões do Diretório Nacio-

Recém-empossado Ministro da Educação, Henrique
Paim, participou da reunião mensal do Conselho Pleno
da Andifes, em fevereiro de 2014. Acompanhado pelo
secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa e pelo
secretário de Educação Superior (Sesu/MEC), Paulo Speller, o ministro falou sobre o apoio que seria dado às Universidades Federais no decorrer de 2014.
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Reunião do Conselho Pleno em Brasília
com a representantes do MEC
Cograd – Colégio de Pró-reitores de Graduação

Fonaprace – Fórum Nacional de Pró-reitores
de Assuntos Comunitários e Estudantis

Reunião do Diretório Nacional

FONDCF – Fórum Nacional de Diretores de Departamento
de Contabilidade e Finanças das Universidades

Interlocução com as
entidades de classe
Diretoria da Andifes recebe Proifes para falar
sobre Lei Orgânica das universidades

Reunião da Diretoria Executiva

Reuniões dos Colégios e
Fóruns da Andifes
Os Fóruns e Colégios ligados à Andifes, como Fonaprace, Forplad, Cograd, Copropi, CGTIC, COEX, CGRIFES,
realizaram reuniões mensais que discutiram projetos
voltados para melhoria das atividades acadêmicas, nas
áreas de graduação, pós-graduação, extensão, tecnologia,
administração e internacionalização. No mês de junho
de 2014, foi aprovado pelo Conselho Pleno a criação do
Fórum de Pró-reitores de Gestão de Pessoal (FORGEPE).
A Associação também recebeu outros grupos de trabalhos ligados às universidades, como o Fórum Nacional de
Contabilidade e Finanças (FONDCF).
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No encontro com representantes da Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior (Proifes) foi discutida a proposta de criação
da Lei Orgânica das Universidades Federais e Institutos Federais.

Representantes da Fasubra são recebidos
pela Diretoria Executiva para falar sobre
a greve dos técnico-administrativos

A CXXIV reunião do Conselho Pleno da Andifes ocorrida em novembro de 2013, em Brasília, contou com participação do MINC e do MCTI. A ministra Marta Suplicy
apresentou aos reitores o projeto do Centro de Artes e de
Esportes Unificados (CEUs) e pediu apoio das universidades para a formação de gestores culturais. Já o ministro
Marco Raupp esteve com sua equipe técnica para apresentar a política do MCTI e discutir o avanço da legislação para a área.

MEC e MINC lançam na Andifes
programa Mais Cultura

A audiência com a Andifes foi solicitada pela Fasubra
(Ofício 045/14), que queria dar continuidade ao processo
de interlocução e informação sobre a greve.
•

•

A União Nacional dos Estudantes (UNE) foi recebida
pelo presidente Jesualdo Pereira em janeiro de 2014.
Na conversa com a presidente da entidade, Virgínia
Barros, foram discutidos assuntos relacionados à
expansão universitária, bolsa permanência, investimentos em parques esportivos e desnacionalização
das universidades brasileiras.
Foram realizadas duas reuniões com o presidente da
Associação Nacional dos Técnicos de Nível Superior
das Instituições Federais de Ensino (Atens), Edilson
Gomes Tavares, uma em Fortaleza (UFC) e outra em
Natal (UFRN).

A reunião do Conselho Pleno da Andifes, ocorrida em
dezembro de 2013, contou com a participação dos Ministros da educação (MEC), Aloizio Mercadante, à época, e
da cultura (Minc), Marta Suplicy, para o lançamento do
programa Mais Cultura nas universidades. O programa
foi formulado com a participação do MEC e do Minc, em
parceria com a Comissão de Cultura da Andifes, presidida pela reitora Soraia Smaili (Unifesp).

Interlocução junto ao
Governo Federal
Reunião do Conselho Pleno recebe Ministra da
cultura (MINC), Marta Suplicy e, à época, Ministro de
ciência, tecnologia e inovação (MCTI), Marco Raupp.

Reitores recebem procurador-geral federal
da Advocacia-Geral da União (AGU)

A CXXVIII Reunião do Conselho Pleno da Andifes,
realizada em fevereiro de 2014, contou com as participações do procurador-geral federal da Advocacia-Geral
da União (AGU), Marcelo de Siqueira, e do coordenador
geral de projetos e assuntos estratégicos, Ronaldo Gallo.
Na pauta foi debatida a atuação das procuradorias nas
Universidades Federais, expostos os problemas e demandas, e apresentados encaminhamentos para melhorar a
aplicação da lei.
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Conselho Pleno da Andifes reúne TCU e CAPES

Interlocução Congresso Nacional
Audiência pública “A defesa da educação
básica nas universidades”

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, e o da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Jorge Guimarães,
estiveram presentes na CXXIX do Conselho Pleno da
Andifes, realizada em março de 2014. Na conversa com
os reitores foi posta a importância da participação das
Universidades Federais no projeto de melhoria da governança no Brasil e debatida a perspectiva futura para internacionalização do ensino superior público.

Andifes recebe novo ministro de
Ciência, Tecnologia e Inovação

A Andifes participou, na Câmara Federal, da audiência
pública “A defesa da educação básica nas universidades”,
para debater sobre as escolas/colégios de aplicação e reforma universitária. A reitora Ângela Paiva (UFRN) representou a Associação e defendeu a manutenção e sustentabilidade do ensino infantil e médio ofertado pelas
Universidades Federais. A audiência foi convocada pela
deputada Fátima Bezerra (PT/RN).

Audiência Pública “Autonomia universitária e
os marcos regulatórios do ensino superior”

O novo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI), Clelio Campolina Diniz, participou da reunião do
Conselho Pleno da Andifes, dia 16 de abril, realizada em
Brasília, logo após sua posse em substituição ao então ministro Marco Raupp.

Reitores participam da solenidade de
sanção da Lei dos Royalties
A Andifes esteve em setembro de 2013 na cerimônia
de sanção da lei 12.858/13 que destinou os recursos dos
royalties do petróleo para educação (75%) e saúde (25%).
Além do presidente da Associação, reitor Jesualdo Pereira (UFC), participaram da solenidade os reitores Edward
Madureira (UFG), Ivan Camargo (UnB), Soraia Smaili
(Unifesp), os vice-reitores Adilson de Oliveira (UFSCar) e
Lúcia Pacheco (UFSC), além do ex-presidente da Andifes,
professor João Luiz Martins.
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Na audiência sobre reforma universitária, convocada
pelo deputado Walter Maranhão (PP/MA), o presidente
da Andifes voltou a defender a elaboração de uma Lei
Orgânica para as Universidades Federais e descreveu
como a burocracia tem travado os trabalhos acadêmicos.

Reunião com o presidente da Comissão de
Educação, deputado Glauber Braga

A Diretoria Executiva da Andifes se reuniu com o líder
do governo no Congresso, senador, José Pimentel (PT),
para discutir sobre a tramitação dos temas legislativos
de interesse da educação, em especial, do ensino superior público, e estabelecer interlocução com as lideranças do parlamento.

Frente Parlamentar em Defesa das
Universidades Federais

A Diretoria Executiva da Andifes reuniu-se com o presidente da Comissão de Educação, deputado Glauber Braga
(PSB-RJ), logo após o parlamentar ter assumido o cargo.
Os reitores apresentaram as linhas de atuação da Associação, posicionaram-se sobre alguns projetos e pediram
apoio na tramitação da Lei Orgânica das universidades.

Reunião com presidente da Câmara,
deputado Henrique Alves

Durante reunião do Conselho Pleno a deputada Margarida Salomão (PT-MG) esteve com os reitores para apresentar a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades
Federais, que criou um campo de discussão dentro do
Congresso para propor políticas públicas que busquem
melhorias na qualidade do ensino superior público.
•

Diretoria da Andifes se reúne com relator da MP
614/13, deputado Roberto Santiago (PSD-SP).

•

Audiência Pública com a presença do ministro
de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Marco
Raupp, para discutir os projetos de lei que tratavam de mudanças na legislação na área, como o
PL 2177/11 e PEC 290.

Reitores participaram de reunião com o presidente da
Câmara dos Deputados, Henrique Alves (PMDB/RN)
e com a autora da PEC 290/2013, deputada Margarida
Salomão (PT/MG). O encontro representou o esforço da
Associação e de entidades ligadas à ciência e tecnologia
em ver posto em votação o projeto que altera e adiciona
dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação.

Reunião com líder do governo no
Congresso, senador José Pimentel (PT)

Reunião da Frente Parlamentar de
Ciência, Tecnologia e Inovação

Eventos Internacionais
Em paralelo ao programa de expansão das Universidades Federais (REUNI), a Andifes trabalhou em projetos
para alavancar a internacionalização do ensino superior
público federal. Foi lançado em 2011 o Programa de Expansão, Excelência e Internacionalização das Universidades
Federais (PEXXIU), e mais recentemente reafirmado esse
compromisso com a inclusão, de forma prioritária, do
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tema na Agenda para o desenvolvimento das Universidades Federais. Durante a gestão da Diretoria Executiva da
Andifes 2013/2014, os dirigentes acompanharam vários
debates sobre internacionalização no Brasil e no exterior,
através da Comissão de Relação Internacional (CRIA).
•

Participação na Reunião da Comissão Mista Brasil
-Itália de Ciência, Tecnologia e Inovação, ocorrida
na embaixada do Brasil em Roma, nos dias 24 e
25 de outubro de 2013. No encontro foi discutido
o Programa Ciência Sem Fronteiras com reitores
das universidades brasileiras e italianas, além do
presidente da Capes, Jorge Guimarães.

•

O presidente da Andifes também representou
a Associação, na Bélgica, durante o Fórum Brasil-União Europeia sobre Internacionalização da
Educação, no dia 24 de fevereiro de 2014. O evento teve como objetivo aprofundar o intercâmbio
de informações e cooperações entre o Brasil e a
União Europeia, e tratou também dos programas
Erasmus+ e Marie Skłodowska-Curie (União Europeia), além do Ciência Sem Fronteiras (Brasil).

•

Reunião da Associação de Conselhos de Reitores
Universitários da América Latina e do Caribe
(ACRULAC), ocorrida na Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), tendo como representante
da Andifes o reitor Targino Araújo (UFSCar).

Seminários e Fóruns
Seminário o Papel da Universidade
Federal no desenvolvimento do país

A Andifes realizou em dezembro de 2013, o seminário O
Papel da Universidade Federal no Desenvolvimento do País.
O evento reuniu reitores, pró-reitores e ex-presidentes
da Associação. O seminário teve três momentos de palestras com os ex-presidentes da Andifes, onde cada um
apresentou suas reflexões a respeito das contribuições
das universidades para o avanço do Brasil.

Seminário Mobilidade Acadêmica e o Processo
de Internacionalização da Graduação nas
Universidades Brasileiras – Diálogo com o Cograd

Conferência anual Going Global, corrida em Miami/
EUA, tendo como representante da Andifes o reitor Carlos
Alexandre Netto (UFRGS) e as participações do reitor
Targino Araújo (UFSCar) e Soraya Smaili (Unifesp).
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•

Andifes participa de evento promovido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) para discutir internacionalização.

•

Reunião para construção dos requisitos para o
Sistema de Revalidação, ocorrida na Secretaria de
Educação Superior do MEC (Sesu), tendo como representante o reitor Targino Araújo (UFSCar)

•

Presença no lançamento da segunda fase do programa Ciência em Fronteiras, no Palácio do Planalto, em junho de 2014.

•

III Encontro Internacional de Reitores Universia
2014, ocorrido no Rio de Janeiro.
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Seminário realizado entre a Andifes, o Conselho Nacional
de Educação (CNE) e o Colégio de Pró-reitores de Graduação (Cograd). O encontro foi organizado pelas Comissões
da Andifes de Relações Internacionais e de Desenvolvimento Acadêmico. As discussões serviram para identificar
os principais gargalos e traçar estratégias para o avanço da
internacionalização nas Universidades Federais.

Seminário Sinaes 10 anos
A Andifes participou, em abril de 2014, do Seminário Comemorativo dos Dez anos do Sinaes (Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior). O reitor José de Arimatea de Matos (Ufersa) representou a Associação como
debatedor na mesa que tratou do processo de criação do
Sinaes e sua evolução.

Publicação Andifes e Prêmio
Livro Andifes e os Rumos das Universidades Federais

Seminário “Extensão Tecnológica no País:
O conhecimento a serviço da população”
da Comissão de Ciência e Tecnologia
Promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em parceria com o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação; o Ministério da Educação;
e a Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e
Inovação, o encontro teve como objetivo definir diretrizes,
metas e estratégias para a extensão tecnológica no país e
para implantar a Associação Nacional da Extensão Tecnológica (Anet). O reitor Carlos Alexandre Netto (UFRGS),
membro da Diretoria Executiva, representou a Associação
na mesa sobre “Desafios Institucionais”.

Cograd e Andifes realizaram seminário sobre
a história da universidade no Brasil
O Colégio de Pró-Reitores de Graduação (Cograd), realizou na sede da Andifes, o seminário A História da Universidade no Brasil. O evento deu início a uma série de
seminários em parceria do Cograd com a Andifes e tiveram como objetivo aprofundar o conhecimento sobre
o ensino superior público para embasar novos projetos
para as Universidades Federais.

Lançado em dezembro de 2013, o livro da Andifes e os
Rumos das Universidades Federais conta, através de artigos de ex-presidentes da Associação, as experiências na
construção de parte da história do ensino superior público nas duas últimas décadas.

Comunicadores das Universidades Federais
participam de encontro na Andifes

Lançado em julho, o Prêmio Andifes 2014 premia matérias
sobre educação brasileira nas categorias Ensino Superior
e Educação Básica veiculadas em sites jornalísticos,
jornais e revistas nacionais. Criado há 16 anos, o prêmio
busca incentivar a produção jornalística responsável
e comprometida com a qualidade da educação

Acordo e Parcerias
•
Assessores de comunicação das Universidades Federais
estiveram reunidos para discutir políticas de comunicação, no 8º Encontro de Assessores de Comunicação das
Universidades Federais.

O Banco Santander, por meio da Divisão Global
Santander Universidades firmou um novo acordo
com a Andifes, dia 19 de novembro de 2013, para
distribuição de 960 bolsas de mobilidade nacional,
que foram distribuídas dentre as 62 universidades
conveniadas à Andifes.
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FURG, Indústria Naval e Marinha assinam contrato na
Andifes para aquisição de embarcações para as universidades,
no dia 19 de fevereiro de 2014. As embarcações serão
laboratórios flutuantes para atender às demandas de todas
as Universidades Federais que ofertam cursos nas áreas de
Ciências do Mar. A gestão das embarcações será compartilhada
por todas as universidades que tiverem interesse no tema.

Filiações de novas Universidades Federais
A Andifes aprovou a filiação de mais seis Universidades
Federais para compor o colegiado, são elas: Universidade
Federal da Fronteira do Sul (UFFS), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA),
Universidade Federal da Integração Latino Americana
(UNILA), Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB).

•

Conselho FINEP e CNE– A Andifes foi indicada
para ter assento no Conselho da Finep e voltou
a constituir o grupo de instituições que indicam
nomes para compor as Câmaras de Educação Básica e Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação (CNE).

•

Mais Médicos – O programa lançado pelo Governo
Federal contou com o apoio da Andifes, que diante da análise do colegiado se posicionou a favor do
Mais Médicos, e se colocou como um colaborador
pró-ativo dos Ministérios da Educação e da Saúde,
em interlocução permanente com a sociedade.

•

Comissão de Educação aprova Emenda Andifes
– A Emenda à Lei Orçamentária Anual de 2014
foi solicitada pela Andifes no valor de R$ 300 milhões. O recurso aprovado seria destinado ao Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)
das Universidades Federais.

•

CT-INFRA – Durante a atual gestão da Andifes foi
criada uma comissão composta por membros da
Associação e do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCTI) para tratar das questões do Fundo de
Infra-estrutura (CT-INFRA), destinados às Universidades Federais.

•

Aposentadorias Especiais – A diretoria Executiva
da Andifes realizou reuniões com o MEC, Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),
CGU e TCU para tratar das aposentadorias especiais.

•

ITA – Foram realizadas reuniões com o reitor do
Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), Carlos Américo Pacheco, com o intuito de estabelecer
uma relação acadêmica com a Andifes e firmar
convênio de cooperação entre o ITA e cinco Universidades Federais.

•

TCU – A Andifes participou da discussão para elaboração da proposta de governança do Tribunal
de Contas da União (TCU).

•

ANP – Em julho de 2014 a Andifes participou de
reunião com representantes da Agência Nacional
de Petróleo (ANP) para definir a participação da
Associação na consulta pública sobre as regras de
aplicação dos recursos oriundos da obrigação de investimentos em P&D constante dos contratos para
exploração e produção de petróleo e gás natural.

•

Banco de Equivalência – A presidente Dilma
Rousseff assinou decreto atualizando o banco de
equivalência dos docentes nas Universidades Federais. A medida foi resultado do trabalho da Andifes, junto ao MEC, através do apoio da Comissão
de Recursos Humano.

Jantar de Confraternização 2013

Para celebrar o ano de 2013 a Andifes realizou, em dezembro,
seu tradicional jantar de confraternização. O evento social
contou com a participação de mais de uma centena de convidados e homenageou o ex-presidente da Associação, João
Luiz Martins, com a medalha do Mérito Educacional Andifes. Prestigiaram o evento os Ministros de ciência, tecnologia
e inovação, Marco Raupp e o de educação Aloizio Mercadante, e equipes dirigentes desses ministérios e parlamentares.

Outros Temas
•
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Autonomia Universitária – A Comissão de Autonomia da Andifes atualizou, na gestão da Diretoria
Executiva da Andifes 2013/2014, o texto da Lei Orgânica das universidades, que vinha sendo construído nos últimos anos. O documento foi encaminhado
ao MEC e será levado para apreciação pública.

Relatório de Gestão 2013/2014

•

Capacitação - A Andifes contribuiu para a elaboração do Plano Nacional de Capacitação dos
servidores técnico-administrativos das Universidades Federais. O reitor Ivan Camargo (UnB), representou a Andifes na cerimônia de lançamento
do Plano.

•

INSAES - Andifes recebeu o secretário de regulação e supervisão do MEC, Jorge Messias, para ter
mais detalhes sobre o projeto de lei 4372/12, que
deverá criar o Instituto Nacional de Supervisão e
Avaliação da Educação Superior (INSAES).

•

Associação anuncia vencedores do Prêmio Andifes de Jornalismo 2013 – Premiação realizada
anualmente entregou os prêmios à jornalista Camila Ploennes, da Revista Educação e o jornalista
Davi Lira, do Jornal Estado de S.Paulo.

•

Plataforma do Conhecimento – Lançado pelo Governo Federal em julho de 2014, o programa se
constitui de medidas de estímulo a investimentos nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.
O reitor Carlos Maneschy representou a Andifes
durante a assinatura do decreto pela presidente
Dilma Rousseff.

•

Andifes e Capes lançam mestrado profissional
- Profiap foi resultado do empenho da Andifes,
junto à Capes, por qualificação dos servidores
públicos, com objetivo de melhorar a prática administrativa avançada nas organizações públicas,
contribuir no aumento de produtividade e efetividade e disponibilizar instrumentos, modelos e
metodologias que sirvam de melhoria para gestão.

Relatório de Gestão 2013/2014
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