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POR UMA ANDIFES FORTE
Em julho de 2014 tivemos a honra de sermos escolhidos por nossos colegas, reitores 
e reitoras das Universidades Federais, para presidir a Associação Nacional dos 
Dirigentes  das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Apresentamos como 
desafio principal da agenda de trabalho para a Associação a consolidação do papel 
estratégico das nossas Universidades Federais no desenvolvimento social e econômico 
do país, ideias também expostas ao Ministério da Educação (MEC).  O cenário era 
de estabilidade e continuidade das políticas públicas e seus financiamentos. Propor, 
dialogar e independência foram os nossos métodos de atuação, sempre com o esforço 
coletivo da diretoria executiva com os demais dirigentes.

Tal desafio envolvia – e continua envolvendo, já que se trata de meta de médio e longo 
prazos – dois vetores complementares. O primeiro refere-se à consolidação do processo 
de expansão vivenciado nos últimos anos, que, de forma inédita em nosso país, promoveu 
não apenas democratização do acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade, 
mas uma transformação radical no cenário de oferta de oportunidades de formação e de 
produção de conhecimento, pela interiorização do Sistema Federal de Educação Superior, 
agora presente em locais inimagináveis antes que começássemos essa transformação. Já 
o segundo vetor diz respeito justamente à continuidade desse crescimento, pautado nas 
dimensões prioritárias elencadas na Agenda de Desenvolvimento para as Universidades 
Federais construída pela Andifes e entregue à Presidência da República ainda na gestão 
anterior da Andifes, em maio de 2014.

No encerramento de nossa gestão, com a satisfação de podermos elencar várias 
frentes em que avançamos nessas direções, também temos de reconhecer que a 
conjuntura econômica do país mudou. Mas, na busca dos objetivos estratégicos da 
Andifes, não deixamos as dificuldades se colocarem como trilhos das nossas ações. 
Para conhecermos melhor nossas universidades, realizamos a nova Pesquisa do Perfil 
Discente e também promovemos um seminário para debater e propor soluções para 
melhorar o desempenho acadêmico dos alunos.

Entre outras frentes de trabalho, detalhadas ao longo deste relatório, destaco o diálogo 
estabelecido com a Finep e a garantia da inclusão como eixo prioritário de atuação da 
Financiadora à manutenção e expansão da infraestrutura de pesquisa instalada nas 
instituições públicas; a continuidade da aproximação da Andifes com a Advocacia-Geral 
da União (AGU), que resultou na criação de grupos de trabalho com a Procuradoria-
Geral Federal, e também da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de 
Contas da União (TCU); o diálogo também com a Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustível (ANP), sobre a regulação de pesquisa, desenvolvimento na 
área e o aprimoramento da articulação entre o governo, as instituições públicas de 
pesquisa e as empresas; e os avanços relacionados ao processo de internacionalização 
das Universidades Federais, particularmente no que diz respeito à constituição do 
Espaço Latino-Americano e Caribenho de Educação Superior (Enlaces) e, também, à 
aproximação entre o Enlaces e a União Europeia.

Além disso, quero registrar a presença da Andifes em debates sobre políticas 
públicas para a educação, ciência, tecnologia e inovação, entre os quais destaco 
a participação na Conferência Nacional de Educação (Conae/2014), que discutiu 
as diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE). Nossa presença no Congresso 
Nacional foi permanente. Atuamos pela aprovação da Emenda Constitucional no 85, 
que modernizou a legislação de CTI, do PL no 2177/2011, na Câmara dos Deputados, 
e o PL 6244/2013. Saliento ainda, a recriação da Frente Parlamentar Mista pela 
Valorização das Universidades Federais, aproveitando a oportunidade para agradecer 
aos deputados e senadores, com os quais trabalhamos ao longo desse período e que, 
historicamente, engajam-se na defesa do ensino superior público e gratuito e da 
educação como um todo.

Outra iniciativa importante da Andifes neste período foi o início do debate sobre 
universidades multicampi. Com a expansão, quase todas instituições passaram 
a ter esse novo perfil descentralizado, levando as universidades a se repensarem 
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administrativamente, com novos desafios e 
demandas. O grande crescimento do sistema 
pelo Reuni também foi promovido com a criação 
de novas universidades, realidade que exige um 
olhar especial para estas instituições. Com o 
apoio da Andifes, uma reunião entre reitores 
das novas Universidades Federais foi realizada 
na Universidade Federal do ABC (UFABC). Este 
encontro resultou na Carta de Santo André, que 
pontua desafios e projetos destas instituições, e 
na criação, no âmbito da Andifes, da Comissão 

de Acompanhamento das Novas Universidades Federais. 

Este foi um período marcado pela tensão natural da transição entre ciclos. Tivemos 
durante a nossa gestão, quatro ministros da educação: Henrique Paim, Luiz Cláudio Costa, 
Cid Gomes e Renato Janine Ribeiro, além de mudanças de titulares de vários órgãos da 
educação, ciência e tecnologia, e uma grande renovação do parlamento. Atravessamos o 
processo eleitoral para a Presidência da República, assim, muitos esforços tiveram de ser 
empreendidos visando à manutenção dos compromissos assumidos com as Universidades 
Federais, em um processo de intenso diálogo entre a Andifes, Ministério da Educação, 
outros órgãos do governo, órgãos de controle e o parlamento. 

Além disso, como não ocorria há anos, já a partir de outubro de 2014, a principal 
preocupação dos reitores passou a ser com o orçamento das Universidades Federais, 
frente ao contexto de restrições que já se anunciava. No entanto, tendo como ambiente 
aglutinador e político a nossa Associação, ao longo de todo esse processo, destaca-
se a unidade demonstrada por todos os reitores e reitoras, em defesa justamente 
do papel estratégico a ser desempenhado por nossas instituições. Com a indicação 
de nosso ex-presidente, reitor Jesualdo Pereira Farias, para a Secretaria de Educação 
Superior (Sesu) do MEC, temos a oportunidade de revalorização da Sesu, o que já vem 
se concretizando, uma vez que todos negociamos com a secretaria o tratamento a ser 
dado às Universidades Federais diante do ajuste fiscal em curso, visando preservar 
programas, ações e projetos relevantes para a sociedade. 

Um exemplo da importância desta interlocução ocorreu, quando surgiu a informação 
de que haveria um corte da verba para custeio da pós-graduação stricto sensu, o 
Proap. Com o intuito de preservar este e outros programas, a Andifes, assim como 
várias universidades, após análise com ampla participação, enviou ofício ao ministro 
Renato Janine Ribeiro e nota pública às reitorias intitulada As Universidades Federais e 
o Orçamento de 2015. 

No documento, a Associação colocou-se ciente da difícil conjuntura econômica 
do país, reconheceu o empenho do MEC e firmou a posição de que os programas 
estruturantes como Pibid, Parfor, Proap e PNAES, bem como o custeio adequado das 
universidades e os investimentos inadiáveis devem ser preservados e garantidos em 
qualquer circunstância. Essa é a nossa tarefa nos próximos meses. Este diálogo com o 
MEC também aconteceu durante a greve dos docentes e servidores das universidades. 
A Andifes recebeu representantes da FASUBRA, ANDES E PROIFES para ouvir as 
reinvindicações, e enviou ofício ao ministério solicitando abertura das negociações.

De modo resumido, foi por esse caminho que cumprimos esta etapa da história. 
Assim, em nome dos amigos e parceiros da diretoria executiva da Andifes, 
fundamentais nessa jornada, agradeço a todos os colegas reitores e reitoras, bem 
como aos empregados da Andifes, minha equipe na UFSCar, aos colégios e fóruns de 
pró-reitores e às comissões temáticas da Associação por todo o trabalho em prol de 
nossas universidades e da educação brasileira. Sem esse apoio de todos a travessia 
desses tempos teria sido dificultada. 

Foi um período bastante dinâmico, mas acreditamos que, se nutrindo da diversidade, 
do debate franco e fraterno, coletivamente a Associação reafirmou a sua missão de 
fortalecer cada Universidade Federal e, assim, o sistema como um todo, combinando 
expansão, inclusão e qualidade com interlocução permanente com o governo, 
parlamento e sociedade, sem perder a referência na autonomia das nossas instituições 
e da nossa Andifes, sempre na defesa dos valores democráticos e civilizatórios.

Targino de Araújo Filho
Presidente da Andifes

O trabalho que nos últimos anos 
transformou as Universidades Federais 
e colaborou de modo determinante 
para proporcionar educação, ciência, 
tecnologia e desenvolvimento a milhões 
de brasileiros, tem bases fortes e 
consolidadas. Mais do que isso, temos 
na atual geração de reitores (as) pessoas 
comprometidas e capazes de superar 
momentos de dificuldade, impulsionar 
novamente nossas instituições e 
se reinventar para novos ciclos de 
crescimento”. (Targino de Araújo)

“
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PRINCIPAIS EVENTOS

Eleição e Posse
A diretoria executiva da Andifes, gestão 2014-2015, foi eleita durante reunião do Conselho 
Pleno, realizada na Universidade Federal do Ceará (UFC), dia 1º de agosto. Como chapa 
única, a diretoria foi composta pelo presidente, reitor Targino de Araújo Filho (UFSCar), 1º vice-
presidente, reitor Zaki Akel Sobrinho (UFPR), suplente, Reitor Natalino Salgado Filho (UFMA), 
2º vice-presidente, reitora Márcia Perales Mendes Silva (UFAM), suplente, reitor Orlando Afonso 
Valle do Amaral (UFG).

A nova diretoria executiva da Andifes realizou sua primeira reunião com o ministro da Educação, 
Henrique Paim, no dia 12 de agosto de 2014. Na ocasião os reitores reafirmaram a importância 
do apoio do Ministério da Educação (MEC) ao Programa de Desenvolvimento das Universidades 
Federais, elaborado pela Andifes, e trataram sobre o orçamento das universidades. A reunião 
teve a participação do secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio, e do secretário de Educação 
Superior (MEC/Sesu), Paulo Speller.

Primeira reunião com Ministro, Henrique Paim

AGOSTO

1º MINISTRO
Henrique Paim era o ministro da educação no início da gestão da diretoria executiva 
2014-2015. Ele substituiu Aloízio Mercadante em fevereiro de 2014 e ficou no cargo 
até dezembro do mesmo ano. 
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Reunião do Forgepe Reunião conjunta dos Colégios e 
Fóruns  da Andifes

Comitiva de universidades suecas Encontro de reitores Brasil-Cuba

O recém-criado Fórum Nacional de Pró-reitores de Gestão de Pessoas (Forgepe) 
realizou a primeira reunião plenária na sede da Andifes, com a participação do 
presidente da Associação, Targino de Araújo.

A diretoria executiva da Andifes reuniu presidentes e coordenadores dos 
Colégios e Fóruns ligados à Associação para apresentarem as pautas 
trabalhadas por cada grupo. Os reitores falaram sobre o interesse de verem os 
órgãos assessores atuando de forma articulada para fortalecerem os projetos 
de interesse da comunidade acadêmica.

Evento foi realizado em parceria entre o Ministério da Educação do Brasil, o 
Ministerio de Educación Superior de Cuba, Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), Andifes e Associação Brasileira 
de Educação Internacional (Faubai). Seu objetivo foi aprofundar as oportunidades 
de cooperação entre as instituições participantes, por meio da promoção de 
debates relevantes e pela dinamização de espaços de diálogos diretos.

A Andifes recebeu no dia 25 de agosto, em Brasília, representantes da embaixada 
e universidades da Suécia, e da Association of Swdish Highr Education (SUHF). 
O encontro teve como objetivo o conhecimento mútuo do sistema de educação 
superior público dos dois países para desenvolvimento de parcerias e intercâmbio. 
O reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Orlando do Amaral, representou 
a Associação ao fazer uma exposição sobre educação superior no Brasil e o 
papel da Andifes.



10 RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Conselho Pleno do mês de setembro Reunião da Advocacia-Geral  
da União (AGU)

O conselho da Andifes do mês de setembro se reuniu em Brasília para debater 
sobre autonomia universitária e discutir a proposta da Agência Nacional de 
Petróleo (ANP), que regulamenta, estabelece e define, diretrizes e normas 
para realização de despesas em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(P,D&I). O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina Diniz, 
também participou da reunião, com a equipe da Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep), para falar sobre investimentos em ciência, tecnologia e 
inovação. No encontro também foi deliberado que seria entregue a todos 
os candidatos à Presidência da República a Agenda de Desenvolvimento 
Para as Universidades Federais, proposta elaborada pela Associação para as 
universidades nos próximos dez anos.

A convite da AGU, a Andifes participou, em setembro, da I Reunião Técnica 
Nacional da Procuradoria-Geral Federal, no Guarujá/SP. No encontro ficou 
destacada a relação de cooperação entre as Universidades Federais, procuradores-
federais e a AGU, como forma de melhorar a governança entre as partes. Targino 
Araújo falou sobre a pauta comum que vinham sendo discutida desde o início do 
ano entre Andifes e AGU, e reafirmou o interesse dos gestores das universidades 
em melhorar a relação com as assessorias jurídicas das instituições.

SETEMBRO

XXIV Encontro da Associação das 
Universidades de Língua Portuguesa/ 
Macau 2014

Realizado no campus da Universidade de Macau, em Henqin, o evento teve 
como tema: A importância da difusão das línguas portuguesa e chinesa para a 
colaboração académica no ensino superior e promoção do turismo. A Andifes 
estava representada pela reitora Ulrika Arns, da Universidade Federal do Pampa 
(Unipampa).

II Fórum Franco-Brasileiro do Ensino 
Superior e de Pesquisa

CT-Infra
Realizado em Paris, reuniu autoridades governamentais e acadêmicas de ambos 
os países, com o objetivo de definir estratégias comuns de aperfeiçoamento de 
cooperação bilateral entre Brasil e França. A Andifes esteve representada pelo 
seu presidente, Targino de Araújo Filho, sendo que o evento contou também com 
a participação de outros reitores das Universidades Federais. 

Em 2014 e edital de CT-Infra foi postergado para o ano seguinte. Além disso, 
priorizava equipamentos e não infraestrutura. Por gestão da Andifes também foi 
lançado um edital no valor de 100 milhões para completar as obras de editais 
anteriores. 
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Simpósio Internacional sobre 
Excelência no Ensino Superior 

Reunião do CGTIC

Simpósio sobre Lei de Cotas

Realizado pela Academia Brasileira de Ciência (ABC), no Rio de Janeiro. A Andifes 
estava representada pelo secretário executivo, Gustavo Balduino. 

O Colégio de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) 
realizou reunião no mês de setembro, em Brasília, paralelo ao seminário oferecido 
pela RNP sobre segurança na rede de computadores.  

O reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Sueo Numazawa, 
representou a Andifes no 1º Simpósio de Avaliação da Lei de Cotas, promovido 
pela Diretoria de Políticas e Programas de Graduação (DIPES), do Ministério da 
Educação, em Brasília. 

Reunião Rede Nacional de Ensino 
e Pesquisa (RNP) 
Os desafios da segurança e privacidade e os impactos na 
comunidade de ensino e pesquisa foram temas debatidos durante 
evento promovido pela RNP, em Brasília. No encontro o presidente 
Targino de Araújo fez uma análise das novas legislações para uso 
da internet, e suas relações com as Universidades Federais.

Conferência Universitária de 
Presidentes de Conselhos de Reitores 
da União Europeia e Comunidade de 
Estados Latino-Americano
Realizada em Salamanca, na Espanha, resultou na criação do Comitê de 
Acompanhamento do Fórum Acadêmico Permanente de Associação Estratégica 
entre os países da América Latina, Caribe e União Europeia, integrado pelo 
Presidente da Andifes, que representou a Associação em Salamanca.
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OUTUBRO

Conselho Pleno na Universidade Federal 
do Vale do São Francisco (UNIVASF)
A Univasf sediou nos dias 16 e 17, a CXXXV Reunião do Conselho Pleno da 
Andifes. A reunião teve também caráter comemorativo pelos dez anos de atividade 
da Universidade Federal, que atende estudantes do semiárido nordestino. No 
encontro os dirigentes conversaram, por meio de videoconferência, com o ministro 
da educação, Henrique Paim, e com o secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio. 
Também foi realizado o seminário sobre universidade multicampi.

Instituto Internacional de la Unesco 
para la Educación Superior en 
América Latina y El Caribe (IESALC) 

Reunião na CAPES

O reitor Paulo Gabriel Nacif, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) representou a Andifes no VI Encuentro de Redes Universitarias, Consejos 
de Rectores y otras entidades vinculadas a la Educación em América Latina y el 
Caribe, em Santafé de Bogotá, Colômbia. 

A Andifes participou da 67ª Reunião do Conselho Superior da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), representada pelo 
presidente Targino de Araújo. 

DEBATE ORÇAMENTO 
EM OUTUBRO DE 2014 OS REITORES COMEÇARAM A MANIFESTAR PREOCUPAÇÃO COM OS REPASSES DO ORÇAMENTO. NA REUNIÃO DO 

CONSELHO PLENO DAQUELE MÊS, NA UNIVASF, O MINISTRO HENRIQUE PAIM AFIRMOU QUE A SECRETARIA EXECUTIVA DO MEC IRIA DISCUTIR 

AS EVENTUAIS DEMANDAS DAS UNIVERSIDADES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO. NA ÉPOCA PAIM GARANTIU QUE NENHUMA 

INSTITUIÇÃO DEIXARIA DE CUMPRIR OS COMPROMISSOS DE CUSTEIO DAQUELE ANO.
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NOVEMBROConferência Nacional de Educação (Conae) 2014

A Andifes participou ativamente da Conae 2014 que discutiu naquela edição as principais 
diretrizes para implantação do Plano Nacional de Educação (PNE). Reitores palestraram em cinco 
eixos de atuação e a Associação estava representada na plenária de definição de propostas no 
Eixo IV: Qualidade da educação – democratização do acesso, permanência, avaliação, condições 
de participação e aprendizagem. A Andifes também contou com stand, em que distribuiu aos 
visitantes da Conae publicações da Andifes, livros e jornais das Universidades Federais.
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Conselho Pleno realizado na UNIFESP
A Andifes realizou a CXXXVI Reunião do Conselho Pleno na Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). Na oportunidade, os reitores receberam o secretário 
executivo da CGU, Higino Ribeiro, que falou sobre alguns temas ligados à área 
de pessoal. Na ocasião também aconteceu uma apresentação sobre segurança 
em tecnologia da informação, feita pelos reitores Jaime Ramírez, Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), Orlando Amaral, da Universidade Federal de 
Goiás (UFG) e o professor Pedro Jacome, do Colégio de Gestores de Tecnologia 
de Informação e Comunicação (CGTIC)/Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Evento do Tribunal de Contas da União (TCU)

A Andifes assinou a Carta Brasília pela Governança, proposta pelo Tribunal de 
Contas de União (TCU), durante o evento Pacto pela Boa Governança – um retrato 
do Brasil. O documento contém diagnósticos a respeito de áreas importantes 
para o país, incluindo educação, e tem como objetivo promover o diálogo 
interinstitucional federativo com foco no aperfeiçoamento da administração 
pública e no desenvolvimento integrado da nação. Na ocasião a Associação estava 
representada pelo secretário executivo Gustavo Balduino.

O principal tema da reunião extraordinária do mês de novembro foi universidade 
multicampi. O debate deu continuação às discussões sobre o tema iniciado no conselho 
pleno, ocorrido na Univasf, entre os reitores das Universidades Federais. Na ocasião foi 
apresentada a posição deste novo perfil de universidade, mas sob a visão multicamp de 
uma instituição de educação superior pública estadual, a Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), representada pelo chefe de gabinete, Roberval Vieira.

Reunião extraordinária do mês  
de novembro
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Foro Latino-Americano de Educación 

Fórum realizado pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(Unila) reuniu especialistas para debater a internacionalização do ensino 
universitário. O evento teve como objetivo debater o papel da educação superior 
na formulação de políticas que promovam os processos de internacionalização 
do ensino e que fomentem a integração regional do continente latino-americano.

Reunião Conselho Nacional dos 
Dirigentes das Escolas de Educação 
Básica das Instituições Federais de 
Ensino Superior (Condicap)

A Associação sediou, nos dias 26 e 27, a 4ª reunião ordinária do Conselho 
Nacional dos Dirigentes das Escolas de Educação Básica das Instituições 
Federais de Ensino Superior. Outras reuniões foram realizadas durante o 
primeiro semestre de 2015.

Pesquisa Perfil Discente 
A Andifes e o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 
(Fonaprace) promoveram a Pesquisa Nacional de Perfil Discente. Os dados coletados 
servirão de subsídio para políticas públicas e trarão um diagnóstico de como está 
constituído o corpo discente das universidades, quatro anos após a última pesquisa 
feita e vigência da Lei de Cotas.

A Andifes e várias entidades que atuam na área de ciência, tecnologia e inovação, estiveram 
reunidas dia 17 de dezembro com o 1º vice-presidente do Senado, Jorge Viana (PT-AC), 
para pedir apoio para votação da PEC 12/2014 que tratava de inovação tecnológica, e que 
futuramente seria promulgada como a Emenda Constitucional 85. 

Reunião Senado (PEC no 12/2014)

DEZEMBRO
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DEBATE ORÇAMENTO 
Em dezembro de 2014 os reitores colocaram para o secretário Luiz Cláudio 
a preocupação com o que estava empenhado do orçamento para custeio e 
até então não liquidado. O secretário executivo afirmou que o MEC estava 
engajado para alcançar o valor limite até o final do mês, o que não foi 
possível. A pendência se repetia com os recursos para capital. 

“Estamos em negociação com o Ministério de Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG), e a posição até o momento é que os valores a serem repassados 

são bem menores do que o MEC precisa. Sem compromisso e promessas, mas 

acredito que teremos condições de avançarmos mesmo com um cenário de 

crise. A presidente Dilma Rousseff reafirmou a responsabilidade que tem com a 

educação, mesmo com as mudanças que virão. Vamos buscar esse limite até o 

dia 31 de dezembro”, disse Luiz Cláudio.

Seminário qual universidade servirá 
ao Brasil do futuro?

Jantar de confraternização de final de ano

Promovido pela Andifes, debateu os desafios para as Universidades Federais 
sob a ótica de especialistas e ministros de estado. De forma geral foi posta a 
importância destas instituições em se adequarem à velocidade da criação do 
conhecimento, investindo em ciência, tecnologia e inovação e interligando 
estes setores com a educação. O novo perfil inclusivo das universidades 
também foi avaliado por reitores de cinco universidades. A mesa sobre 
panorama e perspectiva do ensino superior no mundo foi conduzida pelo 
convidado internacional, Jamil Salmi, economista, ex-coordenador do 
programa de ensino superior do Banco Mundial.

Realizado em Brasília, reuniu reitores(as), ministros, parlamentares e vários outros 
convidados. O ex-presidente da Andifes, Edward Madureira Brasil, foi o homenageado 
com a medalha honra ao mérito da Andifes.

Conselho Pleno do mês de dezembro 
A última reunião do ano do Conselho Pleno da Andifes, realizada em Brasília, teve as 
participações do secretário executivo do Ministério da Educação (MEC), Luiz Cláudio, 
e do procurador-chefe da Advocacia Geral da União (UGU), Marcelo de Siqueira.
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PRINCIPAIS EVENTOS

Posse do ministro Cid Gomes, Aldo Rebelo e da ministra Nilma Gomes
Andifes participou no início do ano das transmissões de cargo para os novos ministros da educação, Cid Gomes, de ciência, tecnologia e inovação, Aldo Rebelo e 
da ministra da igualdade racial, Nilma Gomes, ex-reitora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

JANEIRO
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Reunião com o ministro Aldo Rebelo
A diretoria executiva se reuniu com o recém empossado ministro de ciência, 
tecnologia e inovação, Aldo Rebelo. No encontro os reitores falaram sobre a 
importância da ação articulada entre o MCTI e as universidades e trataram a respeito 
da recomposição orçamentária da pasta.

A diretoria executiva também se reuniu com o novo ministro da educação, Cid Gomes. No encontro 
os reitores entregaram um ofício com as avalições e sugestões referentes às Universidades Federais, 
discutidas pelo conjunto de dirigentes durante reunião do conselho pleno, que contextualizava a 
posição acadêmica e estratégica das universidades para o desenvolvimento do país. 

Reunião com o ministro, Cid Gomes

2º MINISTRO
Cid Gomes inicia sua gestão como ministro da educação do segundo mandato da 
presidente Dilma Rousseff. Gomes foi o segundo ministro que a diretoria executiva 
2014-2015 trabalharia. Ele ficou no cargo pouco mais de quarenta dias. 

Reunião com o ministro Eduardo Braga

Na sequência de reuniões com os novos ministros do governo Dilma Rousseff, a 
diretoria executiva conversou também com o ministro de minas de energia (MME), 
Eduardo Braga. A interlocução resultou na proposta de elaboração de um acordo de 
cooperação técnica entre as Universidades Federais e o ministério.
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Reuniões das Comissões Temáticas  
da Andifes

As comissões temáticas da Andifes também realizaram reuniões periódicas 
para debater os projetos em andamento e traçar novas estratégias de 
atuação. 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO

AVALIAÇÃO

ORÇAMENTO

Fórum de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Educação (ForumCTIE)

A Andifes manteve participação como membro do ForumCTIE. Este espaço reúne 
assessores parlamentares e assessores de políticas públicas que discutem projetos 
legislativos das áreas e atuam em constante interlocução com o Congresso.

Promulgação PEC 85

A Andifes participou da sessão solene que promulgou a Emenda Constitucional no 
85, que atualiza o tratamento da ciência, tecnologia, pesquisa e inovação e tem como 
objetivo impulsionar políticas públicas em CT&I no Brasil, melhorando a articulação 
entre o estado e as instituições de pesquisa públicas e o setor privado.

FEVEREIRO
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DEBATE ORÇAMENTO 
A preocupação com o orçamento se intensificou no início de 2015, tanto 
em relação ao passivo de 2014 quanto em relação a redução do repasse 
mensal do custei para 1/18, em atendimento ao Decreto no 8.389/2015.  
Naquela ocasião a Andifes encaminhou uma carta aos reitores explicando 
a redução do orçamento em relação ao ajuste fiscal do Governo Federal e 
detalhando como estava sendo feita a negociação com o MEC. Na reunião 
do conselho pleno o secretário Luiz Cláudio pediu que as universidades 
aguardassem a aprovação da LDO de 2015 para saberem qual seria o 
tamanho do corte.

“Mesmo com as dificuldades financeiras 

o MEC foi o ministério que mais 

executou em 2014. O momento agora 

requer adequação e ajustes. No entanto, 

sabemos que educação é prioridade para 

este governo”, afirmou o secretário.

Conselho pleno do mês de fevereiro
O ministro de ciência, tecnologia e inovação, Aldo Rebelo, a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(Seppir), Nilma Gomes, e o secretário executivo do Ministério da Educação (MEC), Luiz Cláudio Costa, participaram da reunião do mês 
de fevereiro do conselho pleno da Andifes, em Brasília. 
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Lançamento da Frente Parlamentar pela 
Valorização das Universidades Federais

A Andifes participou em Brasília do lançamento da Frente Parlamentar 
Mista pela Valorização das Universidades Federais. O apoio ao trabalho dos 
parlamentares teve como objetivo debater meios para avançar o sistema 
das Universidades Federais e superar desafios por meio da interlocução 
permanente entre a academia e o parlamento.

Filiações novas Universidades

Seminário Conselho Nacional de 
Educação (CNE) 

O colegiado de reitores também deliberou pela filiação de mais duas 
Universidades Federais, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(Unifesspa) e a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), que integrariam 
o grupo de 63 Universidades Federais que compõem a Andifes, juntamente 
com dois Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET´s/ RJ e MG) e dois 
Institutos Federais (IFBA e IFMA). Com as novas filiações todas as Universidades 
Federais fazem parte da Andifes.

A Andifes participou do 5º Fórum Nacional de Educação Superior do Conselho 
Nacional de Educação (CNE). O evento teve como tema Desafios e perspectivas da 
universidade pública brasileira no marco do PNE. A Associação foi representada 
pelo reitor da Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG), Paulo Márcio de Faria 
e pelo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Jesualdo Pereira Farias.

Reunião com novo presidente da 
Financiadora de Estudos e Pesquisa (Finep)

O presidente da Andifes, Targino de Araújo, acompanhado por outros 
reitores das Universidades Federais, participou de um encontro com o novo 
presidente da Finep, Luiz Rebelo Fernandes, dia 27, no Rio de Janeiro. 
Na reunião conversaram sobre expectativas de financiamento à ciência, 
tecnologia e inovação.

Seminário Desempenho Acadêmico 

A Associação debateu, em março, os desafios para melhorar o desempenho 
dos estudantes das Universidades Federais. A temática foi trabalhada por 
reitores, pró-reitores e especialistas no seminário Desempenho Acadêmico 
dos Estudantes das Universidades Federais, que entre muitas avaliações e 
sugestões foram postas ideias para atualizar os estudos e traçar estratégias 
dentro do novo perfil do ensino superior público, com foco nos modelos de 
ingresso e diretrizes curriculares.

MARÇO



22 RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Conselho Pleno extraordinário  
do mês de março
O Conselho Pleno extraordinário do mês de março teve como convidados o ministro 
interino de educação, Luiz Cláudio Costa, o procurador-geral federal (PGF/AGU), 
Renato Vieira, a presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), 
Jeanne Michel, além de representantes da Federação de Sindicato de Trabalhadores 
Técnico-Administrativos (Fasubra).

DEBATE ORÇAMENTO 
No Conselho Pleno extraordinário do mês de março o então ministro da 
educação, interino, Luiz Cláudio, trouxe a boa informação de que estava 
garantido para as Universidades Federais o repasse de 1/12. O orçamento 
é, finalmente, aprovado no Congresso.

3º MINISTRO
Luiz Cláudio Costa é o terceiro ministro da Educação durante a 
diretoria 2014-2015. Interinamente fica no cargo por menos de um 
mês, até a chegada de Renato Janine Ribeiro. 
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DEBATE ORÇAMENTO 
O secretário executivo adjunto do MEC, Wagner Vilas Boas, 
participou do Conselho Pleno realizado pela UNIFAL-MG para 
explicar aos reitores as medidas do Tesouro Nacional para 
adequação do ajuste fiscal. Em nome do MEC ele voltou a afirmar 
que a situação era difícil, mas que os esforços estavam sendo 
feitos enquanto o orçamento não era aprovado.

Conselho Pleno na Unifal-MG
A Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) sediou nos dias 5 e 6, 
a reunião do Conselho Pleno da Andifes. O encontro mensal dos reitores 
contou com a realização do seminário Segurança nas Universidades e um 
amplo debate sobre o orçamento.

Reuniões do Fórum de Pró-reitores 
de Planejamento e Administração 
(FORPLAD) e Fórum Nacional de 
Contabilidade e Finanças das 
Universidades Federais (FONDCF)
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ABRIL

DEBATE ORÇAMENTO 
O secretário executivo do MEC volta ao Conselho Pleno depois que o 
orçamento foi aprovado e sancionado. Luiz Cláudio afirmou que ainda era 
necessário aguardar a publicação do decreto do orçamento, mas garantiu a 
manutenção do repasse de 1/12.

4ª MINISTRO
O filósofo Renato Janine Ribeiro é o quarto ministro da educação 
durante a gestão de diretoria executiva da Andifes.

Conselho Pleno do mês de abril

A reunião do Conselho Pleno de abril atualizou os reitores(as) sobre as perspectivas 
de repasse do orçamento após a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA), editais do 
CT-infra, Hospitais Universitários, projeto legislativo relativo ao magistério e outros 
temas de interesse das Universidades Federais.

Posse do ministro, Renato Janine Ribeiro

Vários reitores(as) comparecem à cerimônia de posse de novo ministro da 
educação, Renato Janine Ribeiro. No dia seguinte, a diretoria executiva foi 
recebida pelo ministro. No encontro, os reitores entregaram um ofício com as 
avalições e sugestões referentes às Universidades Federais, discutidas pelo 
conjunto de dirigente.

Grupo de trabalho com a 
Advocacia-Geral da União (AGU)

O grupo de trabalho formado pela Andifes e pela Procuradoria-Geral Federal 
(PGF/AGU) realizou a primeira reunião para debater as demandas jurídicas 
das Universidades Federais. O principal objetivo da intensificação do diálogo 
entre as partes foi alinhar entendimentos que otimizassem o assessoramento 
e consultoria em matérias de recursos humanos e assuntos que envolvessem 
contratos, convênios e licitações.

Nos encontros com a AGU a Andifes também reivindicou mais profissionais e 
condições de trabalho para os procuradores das universidades.

Reunião da Comissão de Educação  
a Distância

A Comissão de Educação a Distância da Andifes realizou uma ampla reunião 
para debater os rumos deste programa no âmbito das Universidades Federais. 
A reitora Maria Lúcia Cavalli (UFMT) coordenou a discussão que contou com as 
participações de vários reitores e pró-reitores.
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Reunião na Finep 
O presidente da Andifes, Targino de Araújo, acompanhado por outros 
reitores das Universidades Federais, participaram de um encontro com o 
novo presidente da Finep, Luis Rebelo Fernandes, dia 27, no Rio de Janeiro. 
Na reunião foi conversado sobre expectativas de financiamento à ciência, 
tecnologia e inovação e feito o convite ao presidente da Finep para participar 
da próxima reunião do colegiado da Andifes.

Reunião do Comitê de 
Acompanhamento do Fórum Acadêmico 
Permanente de Associação Estratégica 
entre os Países da América Latina, 
Caribe e União Europeia 

A reunião, realizada na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, na 
Bélgica, foi decorrente do encontro realizado em Salamanca, na Espanha, em 
setembro de 2014, e teve como principais objetivos avançar na construção 
de um espaço comum de educação superior e conhecimento e de estratégias 
de fomento à mobilidade acadêmica, à cooperação entre instituições e 
ao intercâmbio de experiências e boas práticas relacionadas a docência, 
pesquisa, extensão e gestão. A Andifes foi representada por seu presidente, 
Targino de Araújo Filho.

MAIO

O ex-presidente da Andifes, Jesualdo Pereira Farias, tomou posse, como titular da 
Sesu/MEC, em maio. Em seu discurso o novo secretário falou sobre os desafios à 
frente da Sesu e destacou o compromisso que teria para implantação do Plano de 
Desenvolvimento das Universidades Federais (PDU), elaborado pela Associação, e 
entregue à presidente Dilma Rousseff e ao ministro Renato Janine.

Posse do secretário de educação 
superior (Sesu/MEC)

Novo presidente da CAPES
Andifes participa da transmissão de cargo ao novo presidente da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Carlos Afonso Nobre. 
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DEBATE ORÇAMENTO 
O novo ministro Renato Janine participa pela primeira vez da reunião do 
Conselho Pleno da Andifes e traz a notícia que os recursos destinados ao 
custeio das Universidades Federais seriam repassados sem cortes. Naquele 
momento o decreto do orçamento ainda não havia sido publicado.

“Sobre as universidades tivemos a garantia que o custeio será todo 

preenchido. Esse é um ponto que reputo importante”, disse o Ministro.

Conselho Pleno do mês de maio
Nesta reunião mensal a Andifes recebeu pela primeira vez o novo ministro da 
educação, Renato Janine Ribeiro. O titular da pasta falou aos reitores sobre as 
perspectivas orçamentárias de 2015 e destacou o papel das Universidades Federais 
para o desenvolvimento econômico e social do país. No encontro mensal também 
houve participação do recém-empossado secretário de educação superior (Sesu/
MEC), Jesualdo Farias, e de representantes do Fórum Nacional de Pró-reitores de 
Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace).

Reunião UFABC

Manifesto jurista Edson Fachin 

A Universidade Federal do ABC (UFABC) promoveu uma reunião das 
Universidades Federais mais recentemente criadas, que não aderiram ao 
Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). O 
objetivo do encontro foi debater os desafios para estas instituições e construir 
uma carta com as principais demandas e projetos para o fortalecimento e 
crescimento destas universidades.

Reitores das 63 Universidades Federais, por meio da Andifes, manifestaram apoio 
à indicação do professor Doutor Luiz Edson Fachin para ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Os argumentos em defesa do nome de Fachin foram postos 
em um ofício enviado ao presidente do Senado, Renan Calheiros e ao relator da 
mensagem presidencial, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador 
Álvaro Dias. O nome de Fachin foi aprovado no Congresso e sua posse ocorreu 
dia 17 de junho, com a presença do reitor Zaki Akel.

Missão Educacional de Alto Nível 
a Boston 

A Andifes integrou a delegação brasileira da missão educacional a Boston, 
nos Estados Unidos, organizada pelo Ministério da Educação, no contexto da 
Conferência Anual da NAFSA. Os reitores participaram do Campus President Day, 
reunião de dirigentes de universidades de todo o mundo e, no dia 29, de encontro 
que aconteceu no Consulado Geral do Brasil em Boston, reunindo representantes 
de 9 universidades brasileiras e 13 norte-americanas.
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Reunião com o presidente do TCU

Novo site da Andifes

A diretoria executiva da Andifes se reuniu, com o presidente do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz. No primeiro encontro com a nova 
gestão do Tribunal foram pontuados temas de interesse das Universidades 
Federais que precisam ser discutidos com o órgão de controle e projetos que 
seriam desenvolvidos entre Andifes e o TCU.

A Andifes assina contrato para criação do novo site da Associação. O projeto 
é lançar ainda em 2015 a nova plataforma de comunicação, mais moderna, 
ágil e adaptada ao formato de smartphone e tablets.  

Reunião Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustível (ANP) 

Inauguração na Universidade Federal 
de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA)

A ANP participou, no Rio de Janeiro, de uma reunião com a diretora-geral da 
ANP, Magda Chambriard. Foi discutido sobre a nova regulação de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PDI) e programas que envolvem as Universidades 
Federais e a Agência.

Andifes esteve presente na inauguração do terceiro prédio do seu campus central da 
UFCSPA. Neste período, várias outras universidades inauguraram obras de expansão.

Reuniões Cograd e Fonaprace
O Cograd e o Fonaprace realizaram diversas reuniões na Andifes.
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JUNHO

DEBATE ORÇAMENTO 
Depois de publicado o decreto do orçamento, o secretário Luiz Cláudio 
voltou ao plenário da Andifes para apresentar a proposta em relação 
aos limites de recursos para as universidades em 2015. De forma geral, 
o repasse do custeio teve redução de 10% e o de capital de 47%. Ficaram 
garantidos repasses integrais para Hospitais Universitários, assistência 
estudantil e residência médica. A Andifes, depois de várias outras reuniões 
de negociação com MEC, deliberou que a proposta vinda do ministério 
não atendia às necessidades das instituições, e informou ao MEC que 
manteria a reivindicação da Associação, cuja proposta era de repasse de 
100% do custeio e 75% de capital.

Conselho Pleno o mês de junho com 
participações do ANDES, PROIFES, 
FASUBRA e UNE
Na reunião mensal de junho os reitores receberam o secretário executivo do MEC, 
Luiz Cláudio e o secretário de educação superior (Sesu/MEC), Jesualdo Pereira, 
para debater sobre o orçamento das Universidades Federais. Em virtude da greve 
nas universidades, a reunião do Conselho Pleno abriu espaço para o diálogo com 
os sindicatos dos professores e técnico-administrativos, e com a nova presidente da 
União Nacional dos Estudantes (UNE). Após a reunião, a Andifes enviou ofício para o 
MEC solicitando abertura das negociações com os grevistas.
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Prêmio Andifes de Jornalismo 

A Associação lança mais uma edição do Prêmio Andifes de Jornalismo 2015 
que premia as melhores reportagens nacionais sobre educação básica e 
ensino superior.

Andifes participou da audiência com o presidente da Câmara dos Deputado, 
Eduardo Cunha, juntamente com outras entidades ligadas à ciência, tecnologia 
e inovação, para pedir apoio na votação do Projeto de Lei no 2177/2011, que 
trata do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Audiência com o presidente da 
Câmara dos Deputados para pedir 
apoio para votação do PL 2177

Congresso União Nacional dos 
Estudantes (UNE)

O reitor Orlando do Amaral, da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
representou a Andifes no 54º Congresso da UNE. O tema de debate foi 
a nova composição social nas universidades: os desafios para inclusão 
democrática no ensino superior brasileiro. 

Seminário sobre PNE na Câmara 
dos Deputados

A Andifes participou do seminário O PNE e o Futuro da Educação Brasileira. 
O evento foi promovido pela Comissão de Educação da Câmara e pela Frente 
Parlamentar em Defesa da Implementação do Plano Nacional de Educação (PNE) 
e teve a participação do ministro Renato Janine Ribeiro. O secretário executivo, 
Gustavo Balduino, representou a Associação. Fo
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JULHO

Andifes promoveu no último dia 9, em Brasília, o Seminário Andifes sobre Gestão 
Orçamentária e Financeira das Universidades Federais. O encontro reuniu 
especialistas sobre o tema que apresentaram uma visão geral a respeito do orçamento 
público e particularidades na construção e execução do orçamento destas instituições. 
Experiências de boas práticas também foram compartilhadas entre as universidades.

Seminário sobre Gestão Orçamentária e 
Financeira das Universidades

Reuniões Andifes 

Conselho Pleno – 9 
Conselho Pleno Extraordinário – 4
Diretoria Executiva – 25 (11 presenciais e 14 videoconferência)
Diretório Nacional – 3 

Reunião Anual da SBPC na UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) sediou entre os dias 12 e 18 de julho, 
a 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 
O reitor da UFSCar e presidente da Andifes, Targino de Araújo, recepcionou os 
convidados na cerimônia que contou com a participação de um grande número de 
dirigentes de ciência, tecnologia, inovação e educação e de mais de mil convidados.  
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