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Ata da CXLIV Reunião ordinária da Andifes, convocada em dezessete de agosto de dois mil e quinze e realizada em 
vinte e seis de agosto do mesmo ano, em Brasília na sede da Andifes, com a pauta: abertura e informes; orçamento 
de 2015 e 2016 das Universidades Federais; participação dos Secretários Luiz Cláudio (SE/MEC) e Jesualdo Farias 
(SESu); discussão sobre o Programa de Apoio à Pós-Graduação – PROAP e UAB. Participação do Diretor de 
Avaliação Arlindo Philippi Jr. (CAPES); elaborar o Plano de trabalho da Andifes 2015/2016 e homologação do 
Diretório Nacional da Andifes e assuntos gerais; encerramento da CXLIV reunião ordinária do Conselho Pleno. 
Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais:  Ana Maria Dantas Soares (UFRRJ); Ângela Maria 
Paiva Cruz (UFRN); Angelo Roberto Antoniolli (UFS); Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Carlos Alexandre 
Netto (UFRGS); Carlos Edilson de Almeida Maneschy (UFPA); Carlos Eduardo Cantarelli (UTFPR); Carlos Henrique 
Figueiredo Alves (CEFET-RJ); Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Eliane 
Superti (UNIFAP); Elmiro Santos Resende (UFU); Eurico de Barros Lobo Filho (UFAL); Gilciano Saraiva Nogueira 
(UFVJM); Gioconda Santos e Souza Martinez (UFRR); Ivan Marques de Toledo Camargo (UnB); Jaime Arturo 
Ramírez (UFMG); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José Edilson de 
Amorim (UFCG); José Roberto Soares Scolforo (UFLA); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UNILA); Julianeli 
Tolentino de Lima (UNIVASF); Júlio Maria Fonseca Chebli (UFJF); Liane Maria Calarge (UFGD); 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); Maurílio de Abreu Monteiro (UNIFESSPA); 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); Roberto Leher 
(UFRJ); Roselane Neckel (UFSC); Sidney Luiz de Matos Mello (UFF); Silvio Luiz de Oliveira Soglia (UFRB); Suely 
Salgueiro Chacon (UFCA); Sueo Numazawa (UFRA); Targino Araújo Filho (UFSCar);Tomaz Aroldo da Mota Santos 
(UNILAB); Ulrika Arns (UNIPAMPA) e Valéria Heloísa Kemp (UFSJ).Com os cumprimentos, a presidente da Andifes 
Maria Lucia inicia a reunião informando sobre a agenda da nova Diretoria Executiva e seus trabalhos desde a posse. 
Ressalta ainda, que o foco das reuniões foi sobre as questões orçamentárias. Destacou os principais pontos tratados 
na reunião com o ministro do Ministério da Educação (MEC), Renato Janine, na ocasião a Diretoria apresentou 
justificativas e se colocou firmemente contrária a qualquer tipo de corte orçamentário nas Universidades Federais. O 
ministro se mostrou sensível a essa situação informando que a Andifes tem o seu apoio e auxilio para minimizar 
qualquer corte no orçamento. Na mesma ocasião trataram dos assuntos: reconfiguração dos programas Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
Sistema de Seleção Unificada (SISU), Plano Nacional de Formação de professores da Educação Básica (PAFOR) e 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID); autonomia da universidade; a greve, que dura mais 
de cem dias, e sobre a necessidade de haver uma audiência da Andifes com a presidente da República. A Diretoria 
esteve reunida com o Secretário Luiz Claudio (SE/MEC) para tratar da elaboração do orçamento do ano de 2016. 
Também esteve reunida com a deputada Margarida Salomão para tratar das questões orçamentárias das 
Universidades, logo em seguida realizou uma reunião com o Ministro-Chefe Miguel Rosetto, quando refletiram sobre 
a importância das Universidades, e o significado do processo de expansão. Após os informes da presidente da 
Andifes a palavra foi aberta ao Pleno. O reitor Orlando Amaral (UFG) inicia sua fala apresentando ao Pleno o 
resultado da reunião da Comissão de Orçamento com o MEC. A Comissão de Orçamento juntamente com a 
Comissão de Modelos elaborou um documento com os gastos e propondo aumento no orçamento, porem a proposta 
não foi aceita por parte do MEC. No próximo ponto da pauta a Andifes recebe a participação dos secretários Luis 
Claudio (SE/MEC) e Jesualdo Farias (SESu). O secretário Luís Claudio (SE/MEC) inicia informando que o MEC está 
trabalhando fortemente na questão do orçamento do ano de 2016. Em relação a Lei Orçamentária Anual (LOA) 
haverá um aumento de custeio de 12% no orçamento das Universidades Federais. Durante a reunião foi liberado o 
limite de investimento, capital e custeio, de 90% do autorizado, com aprovação da maioria do conjunto pleno; em 
relação a greve o governo têm dialogado com os sindicatos, e esclarece que alguns pontos da pauta são 
considerados inaceitáveis, como a questão da redução da carga horária para 30 horas semanais e fim da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). O Secretário Jesualdo Farias (SESu) inicia a fala solicitando que as 
despesas emergenciais sejam repassadas a ele para que possa solucionar, ressalta que alguns problemas nas 
Universidades é preciso ser resolvido isoladamente. A presidente da Andifes abre a palavra para questionamentos do 
Pleno: os principais pontos levantados foram referente a expansão da Universidades; liberação de recursos que não 
condizem com o que foi prometido anteriormente; liberação da verba da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES); fim da greve que dura mais de cem dias e atrasará os calendários acadêmicos; 
a conversão dos limites de capital e custeio; Solicitação de audiência com a Presidência da República para fechar o 
ano 2015 e iniciar o ano 2016; repasses dos valores da Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais 
(REUF); liberação dos recursos do PROAP;  repasse de bolsas Educação a Distância (EAD) hora aula; 
reestruturação da carreira dos docentes. Em resposta aos questionamentos o secretário Luís Claudio (SE/MEC) 
ressalta a importância de uma reunião com a presidente da República; foi liberado 25% para o PROAP; estão 
analisando a proposta de reestruturação da carreira dos docentes. A presidente da Andifes agradece a participação 
do MEC na reunião e reconhece todos os esforços que têm feito para auxiliar nas questões orçamentárias. No 
próximo ponto da pauta a Andifes recebe os representantes da CAPES. A presidente Maria Lucia, pondera os 



principais pontos a serem tratados: programas UAB, PAFOR PIBID e a possibilidade de pensar em alguns programas 
de pós-graduação; Educação a distância; e cortes do repasse de bolsas do Programa de Apoio à Pós-Graduação 
(PROAP). Diretor de avaliação Arlindo Philippi (CAPES) justificou a ausência do presidente da Capes, e salientou o 
desejo de estabelecer uma parceria entre Capes e Andifes. Em reação ao orçamento para pós-graduação foi definido 
para o ano de 2016: Manutenção das bolsas sem nenhum corte; mantido o portal periódico com aporte das revistas 
cientificas mais importantes do mundo; mantem-se o sistema de avaliação da pós-graduação; as bolsas de pós-
graduação para nível internacional também foram mantidas. Em relação ao corte das bolsas do PROAP, ao tomar 
ciência algumas universidades já haviam utilizados mais que 25% da bolsa, nesse contexto foi decidido que não 
haveria devolução das já utilizadas, por esse motivo ocorreu a desigualdade de distribuição. O Diretor de Educação 
da Distância Jean Marc Georges Mutzig (CAPES) afirmou que houve uma modificação na distribuição das bolsas dos 
docentes de EAD. A presidente informa ao diretor Jean Marc (CAPES) que a Andifes promoverá, no próximo dia 10 
de setembro, um seminário sobre EAD e o convida para participar como palestrante. Logo em seguida é aberta a 
palavra para questionamentos do Pleno. Os principais questionamentos foram: solucionar o problema do corte de 
bolsas PROAP; solicitação de informação se existe alguma perspectiva de equalização que minimize os danos para 
as Universidades que empenharam menos de 25%. Em resposta o diretor da Capes diz: em relação ao repasse de 
bolsas sugere que as Universidades que receberam maior recurso auxiliem as Universidades que não conseguiu 
consolidar os recursos. A presidente Maria Lucia Cavalli Neder agradece a participação dos representantes da 
Capes, e se propõe a se tornar parceiros nas atividades. No período da tarde a Andifes recebe representante da 
FASUBRA que declara que não esperava uma greve tão prolongada, a Fasubra continua em diálogo com o governo. 
Destaca ainda que a continuidade da greve em setembro criará mais desconforto a Universidade pois dificulta a 
elaboração do orçamento até o prazo estabelecido. A Fasubra solicita que a Andifes auxilie nesse processo de 
negociação. A presidente Maria Lucia Cavalli Neder, em nome da Andifes se dispõe a auxiliar a Fasubra, porem 
quanto a questão da jornada de 30 horas semanais, a Andifes se declara contra esta posição e que as Universidades 
Federais continuarão seguindo o que determina a lei. Na pauta sobre orçamento o reitor Targino de Araújo (UFSCar) 
destaca que é preciso reforçar a campanha da frente parlamentar em defesa da educação. Reitor Anísio Brasileiro 
(UFPE) diz que é importante que haja o final da greve nos próximos dias. Finalizando a presidente da Andifes 
pondera que é preciso que haja um documento formal por parte do MEC informando que é ilegal a reinvindicação das 
30 horas semanais para que possam ter um respaldo jurídico. No próximo ponto os presidentes das comissões da 
Andifes fazem um breve relato sobre as conclusões e o que é necessário aprimorar para dar continuidade ao trabalho 
que vem sendo feito pelas comissões. A reitora Raimunda Nonata (UFOPA) informa que a Universidade Federal do 
Oeste do Pará sediará o encontro da ASCOM, de 24 a 25 de setembro, e ressalta a importância desse evento. Na 
reunião com Conselho Pleno também foi eleito o novo Diretório Nacional. A região Centro-oeste tem como vice a 
reitora Liane Maria Calarge (UFGD) e suplente a reitora Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS). A região Nordeste tem 
como vice o reitor José Arimatéia Lopes (UFPI) e suplente o reitor Julianeli Tolentino (UNIVASF). A região Norte tem 
como vice a reitora Eliane Superti (UNIFAP) e como suplente o reitor Márcio da Silveira (UFT).  A região Sudeste tem 
como suplente o diretor geral Carlos Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ). A região Sul elegeu a reitora Miriam da 
Costa Oliveira (UFCSPA) como vice e o Ritor Paulo Afonso Burmann (UFSM) como suplente. As declarações 
completas dessa reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, Gustavo 
Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata. 
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