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Ata da 110ª reunião extraordinária do Conselho Pleno, convocada em 17 de setembro de 2015 e 
realizada em 6 de outubro do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: recomposição das 
comissões temáticas da Andifes; orçamento 2015 e assuntos gerais. Participação do Secretário 
Luiz Cláudio (SE/MEC), Jesualdo Farias (SESu) e Newton Lima Neto, presidente da EBSERH. 
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 Eduardo 
Cantarelli (UTFPR); Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); 
Gilciano Saraiva Nogueira (UFVJM); Henry de Holanda Campos (UFC); Ivan Marques de Toledo 
Camargo (UnB); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); 
José Edilson de Amorim (UFCG); José Roberto Soares Scolforo (UFLA); 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 Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Mauro Augusto Burkert Del Pino (UFPel); Naomar Monteiro de 
Almeida Filhos (UFSB); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Orlando Afonso Valle do Amaral 
(UFG); Paulo Afonso Burmann (UFSM); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Roberto 
Leher (UFRJ); Silvio Luiz de O. Soglia (UFRB);  Sidney Luiz de Matos Mello (UFF)Soraya Soubhi 
Smaili (UNIFESP); Targino Araújo Filho (UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA) e Zaki Akel Sobrinho 
(UFPR). Com os cumprimentos, a presidente dá início à pauta de informes: em reunião na 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) foi esclarecido que não 
houve critério de distribuição de recursos no Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP), e a 
diferença na liberação para cada universidade aconteceu devido ao calendário para entrega dos 
planos. A universidade que entregou o plano até abril sem nenhum problema, teve 100% do 
empenho liberado, e a partir do mês de maio houve contingenciamento; a Capes está trabalhando 
para equalização no nível de 25% para todas as universidades; o corte da Capes foi de 6,67%, e 
a prioridade foi garantir todas as bolsas de mestrado, doutorado e o portal da Capes; sobre a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), não há possibilidade de recomposição além do 
estabelecido; dia 23 de setembro de 2015 houve reunião com a Frente Parlamentar em Defesa 
das Universidades, com intuito de buscar apoio para recomposição do orçamento para fechar o 
ano de 2015; no mesmo dia a Diretoria Executiva se reuniu  com o Secretário Jesualdo Pereira 
Farias (SESu). Na ocasião ele informou que já foi concluído o estudo com todos os dados da 
situação financeira de cada universidade e será apresentado durante esta reunião; não há 
expectativas de atendimento das demandas apresentadas; foi reafirmado a necessidade de 
reunião com a presidente Dilma Rousseff; no dia 30 de setembro de 2015, a Diretoria Executiva 
esteve em reunião com o Secretário Luiz Cláudio Costa (SE/MEC). O Secretário informou que até 
aquele momento não enxergava possibilidades de atender as demandas apresentadas pelas 
universidades, mas o MEC continua se esforçando para que o corte de 1,3 bilhões não afete as 
universidades; no mês de outubro haveria a possibilidade de fazer um balanço do que não foi 
executado e fazer um redimensionamento financeiro; na oportunidade foi reafirmado a 
importância do PROAP e  a necessidade de apoio à Capes para repasse dos recursos; a Diretoria 
solicitou ao MEC agilidade do  Governo nas negociações com os sindicatos para o fim das 
greves; sobre as greves, após o dia 23 de setembro de 2015 houve mais três reuniões e hoje 
(6/10) haverá reunião para assinar o acordo com a Fasubra; o Andes tinha reunião agendada 
com o Ministro da Educação para o dia 5 de outubro de 2015, no entanto devido a mudança de 
ministro, a reunião foi cancelada; Proifes, houve evolução nas tratativas e  há sinalização para o 
término da greve. Sobre universidades com curso de medicina sem hospitais, a reitora Valeria 
Kemp (UFJS) informa que foi autorizado a segunda parcela e ontem (5/10) foi repassado o 
recurso, e o MEC está trabalhando para que a próxima parcela seja liberada até final do ano. 
Concluído os informes, a palavra fica aberta para o Pleno. Reitor Carlos Eduardo Cantarelli 
(UTFPR) convida o Pleno para sessão Solene do Conselho Universitário da UTFPR e outorga do 
Título de Doutor Honoris Causa para o Senador da República Cristovam Buarque, na ocasião, o 



Senador fará o lançamento do livro intitulado “O Erro do Sucesso”. Reitor Targino Araújo 
(UFSCar) solicita orientação quanto aos ofícios que o Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) encaminhou às universidades, solicitando o corte do ponto. Reitora Roselane 
Nekel (UFSC) compartilhou parecer da Procuradoria-Geral Federal (PGF) sobre greves de 2014. 
O secretário Gustavo Balduino (Andifes) esclarece que o posicionamento da Diretoria Executiva 
de não tomar nenhuma decisão sobre o corte de ponto, foi baseado na informação de que o 
acordo de encerramento da greve será assinado hoje (6/10) e neste acordo haverá um termo de 
reposição, e quanto aos docentes não há discussão ainda. Na pauta seguinte o Pleno recebe os 
Secretários Luiz Cláudio (SE/MEC), Jesualdo Farias (SESu) e Iara Pinheiro (SPO/MEC). O 
Secretários Luiz Cláudio (SE/MEC) informa: o atual ministro Aloizio Mercadante tem interesse em 
se reunir imediatamente com a Diretoria Executiva da Andifes e depois com o Pleno; está 
agendando uma reunião com a presidente Dilma; não há possibilidade de atender a primeira 
demanda apresentada pelas universidades; dia 10 de novembro de 2015 é o prazo para 
empenho, data em que verificará o que restou dos limites de todas as unidades, para que possa 
fazer uma nova distribuição; será liberado 100 milhões de custeio adicional; foi liberado 95 
milhões de custeio e 90 milhões de capital; a questão do PROAP, o MEC está trabalhando com a 
Capes e até final do ano será resolvido; sobre a greve, o acordo será assinado com a Fasubra; 
Proifes ainda está em discussão e depende de um aval superior, mas já tem o acordo do MEC e 
do ministro Nelson Barbosa, que seria uma pequena restruturação da carreira. Neste momento a 
palavra fica aberta para questionamentos. Sobre os questionamentos o Secretário coloca: 
manterá o quantitativo dos concursos, tendo em vista que a medida é para que não haja a 
expansão do quadro, a manutenção sim; a questão do abono permanência ainda está em 
discussão; sobre vagas retidas nas universidades, é necessário fazer uma análise, melhorar o 
fluxo e fazer previsões para reduzir o número de vagas em nível residual; o prazo para fazer a 
mudança do custeio para capital é até final do mês de outubro; ainda nesta semana haverá 
liberação  da matriz REHUF; foi liberado mais 1/3 dos cursos de medicina sem hospitais; será 
liberado 100% do custeio de capital autorizado; o MEC está trabalhando para que o orçamento de 
2016 seja de fato o combinado. A presidente agradece a presença do Secretário Luiz Claudio e 
passa a palavra ao Secretário Jesualdo Farias (SESu), que faz uma breve explanação sobre o 
resultado da análise financeira feita em todas as Universidades Federais, destaca que a maior 
dificuldade na questão do orçamento é estabelecer critérios que se encaixem dentro do sistema, 
tendo em vista a especificidade de cada universidade, para a escolha de critérios para elaboração 
da proposta da SESu foi levado em consideração as particularidades de cada universalidade e a 
atual situação do país, e dá início a apresentação. Concluída a apresentação. Neste momento a 
palavra fica aberta para questionamentos. Sobre os questionamentos o secretário responde: 
ainda existe possibilidades de cortes e não se pode afirmar que haverá mais liberação de 
recursos, mas assume o compromisso de continuar trabalhando para que se tenha mais limites 
de emprenho até o final do ano; sobre a Matriz Andifes, o secretário concorda ser necessários 
ajustes e informa que a SESu está à disposição para contribuir nestas discussões; sobre o 
custeio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni) reconhece como justo, porque representa a especificidade de cada uma das 
universidades. O secretário conclui destacando que a SESu tem evoluído na definição de 
critérios, no conhecimento e na compreensão das diferenças de  cada instituição, facilitando 
assim o processo e informa que sobre o financeiro, a Subsecretaria Iara Pinheiro (SPO/MEC) 
informa: houve corte também no limite financeiro; 1° de setembro foi feito uma liberação de 300 
milhões; demandas pontuais estão sendo tratadas diretamente na SESu; o MEC está tentando no 
Tesouro Nacional fazer alguma antecipação até final do mês de novembro. Concluído os 
esclarecimentos, a presidente agradece a presença da equipe do MEC. Na pauta seguinte, o 
Pleno recebe o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Newton 
Lima Neto. A presidente Maria Lucia agradece a presença do presidente e destaca os pontos a 
serem discutidos: processo de adesão; orçamento para 2016; atendimento das questões em 
andamento; liberação do REHUF para fechar o ano de 2015 e a perspectiva de uma futura 
agenda com a EBSERH para dar continuidade as discussões. O presidente discursa sobre o 
processo de criação da EBSERH; destaca que apesar das dificuldades orçamentarias a Empresa 
vem conseguindo manter o ritmo dos concursos, nomeações, contratações e da substituição dos 



preconizados e faz apresentação da consolidação de 33 meses de implantação dos hospitais. 
Concluída a apresentação, a palavra fica aberta para questionamentos. Os reitores compartilham 
experiências após a implantação da EBSERH em suas universidades. Sobre os questionamentos 
o presidente responde: a expectativa é que a matriz REHUF chegue aos hospitais até final da 
próxima semana; sobre as greves, o presidente diz ser necessário conviver com dois regimes de 
trabalho. O presidente finaliza, frisando que são muitos os desafios que ainda precisam ser 
vencidos e apesar da situação difícil, as expectativas são boas. Na pauta seguinte, a presidente 
Maria Lucia abre discussão e votação sobre a divisão dos recursos liberados. Por maioria ficou 
definido que 100% dos recursos será para custeio, e a universidade que não fez a solicitação de 
custeio possa fazê-lo. 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 
 


