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Ata da CXLVI reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 16 de outubro de 2015 e realizada em 19 de 
novembro do mesmo ano, em São Paulo- SP, com a pauta: Informes; O modelo de financiamento do custeio das universidades 
federais; Orçamento das Universidades Federais em 2015; Indicadores educacionais – Diretora Claudia Maffini Griboski, 
Diretoria de Avaliação da Educação Superior (INEP); PEC 395/2014; Encerramento da CXLVI reunião ordinária do Conselho 
Pleno da Andifes. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Maria Dantas Soares (UFRRJ); Ângela 
Maria Paiva Cruz (UFRN); Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Carlos Alexandre Netto (UFRGS); Carlos Eduardo 
Cantarelli (UTFPR); Carlos Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ); Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); Cleuza Maria Sobral 
Dias (FURG); Dagoberto Alves de Almeida (UNIFEI); Gilciano Saraiva Nogueira (UFVJM); Henry de Holanda Campos (UFC); 
Iracema Santos Veloso (UFOB); Ivan Marques de Toledo Camargo (UnB); Jaime Arturo Ramírez (UFMG); Jaime Giolo (UFFS); 
José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José de Arimatea de Matos (UFERSA); José Edilson de Amorim (UFCG); José Roberto 
Soares Scolforo (UFLA); Klaus Werner Capelle (UFABC); Liane Maria Calarge (UFGD); Marcone Jamilson Freitas Souza 
(UFOP); Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB); Maria Berenice Alho da Costa Tourinho (UNIR); Maria José de Sena 
(UFRPE); Maria Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Mauro Augusto Burkert Del Pino (UFPel); Minoru Martins Kinpara (UFAC); Nair 
Portela Silva Coutinho (UFMA); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); Paulo Márcio de 
Faria e Silva (UNIFAL-MG); Roberto Leher (UFRJ); Roselane Neckel (UFSC); Silvio Luiz de O. Soglia (UFRB);  Sidney Luiz de 
Matos Mello (UFF)Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Suely Salgueiro Chacon (UFCA); Sueo Numazawa (UFRA); Targino Araújo 
Filho (UFSCar); Tomaz Aroldo da Mota Santos (UNILAB); Ulrika Arns (UNIPAMPA); Valéria Heloísa Kemp (UFSJ) e Zaki Akel 
Sobrinho (UFPR). Com os cumprimentos, a presidente inicia a reunião cumprimentando a nova reitora empossada na 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Nair Portela Silva Coutinho e transfere a palavra ao ex-reitor Natalino Salgado Filho 
que faz um breve discurso sobre o tempo em que foi reitor da Universidade e parabeniza a nova reitoria. A presidente Maria 
Lucia Cavalli Neder (UFMT) propõe a inversão de pauta para primeiro assunto a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
395/2014 que altera a redação do inciso IV do art. 206 da Constituição Federal. Solicita atenção no substitutivo para a 
possibilidade de cobrança do mestrado profissional. Após explanar o assunto entre os reitores o pleno votou favoravelmente pelo 
apoio ao texto original da PEC 395 e contrários à cobrança dos cursos de mestrado profissional, como proposto no substitutivo. 
No próximo ponto da pauta fica aberta a exposição dos assuntos tratados nas reuniões das comissões realizadas no dia anterior. 
O reitor Orlando Amaral (UFG) faz uma síntese sobre a reunião da Comissão de Orçamento e relata que o resultado da 
apuração feita pelo MEC no último dia 10 de novembro resultou em um saldo remanescente muito baixo; algumas Universidades 
estarão recebendo o financeiro até o dia 20 de novembro. A palavra é aberta para questionamentos do pleno que apresenta a 
preocupação referente ao orçamento na transição do ano de 2015 para 2016. Como encaminhamento a presidente da Andifes, 
Maria Lucia (UFMT) cogita a possibilidade de uma reunião no MEC entre os dias 2 e 4 de dezembro para que possam discutir 
como será feita a distribuição de recursos. O reitor Paulo Marcio (UNIFAL-MG) faz um breve relato sobre a reunião da Comissão 
de Recursos Humanos, os principais pontos tratados foram: financiamento da terceirização; reposição do déficit dos cargos 
técnicos administrativos; os documentos de Recursos Humanos que o FORGEP encaminhou para a Comissão foram discutidos 
e sugere-se que seja encaminhado para a Advocacia Geral da União (AGU) via Andifes. A palavra fica aberta ao Pleno. O reitor 
Roberto Leher (UFRJ) propõe a pauta sobre repactuação da terceirização e o Pleno aprova que o assunto entrará na pauta da 
reunião do Conselho Pleno do mês de dezembro. No próximo ponto da pauta o Pleno recebe a Coordenadora Nacional do 
Comité para Refugiados (CONARE), Claudia Anjos, que afirma que o número de migração forçada cresceu muito nos últimos 
anos e esses refugiados precisam de reconhecimento de seus cursos superiores, sendo assim, solicita que todas as 
Universidades possam contemplar a demanda de revalidação dos diplomas e desenvolvam programas especiais para ingresso 
nas Universidades Federais e ensino da língua portuguesa. Em outro ponto da pauta da reunião o Pleno recebe a participação 
da Diretora de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (INEP) Claudia Gribosk, que apresenta ao 
Pleno as mudanças no sistema Nacional de Avaliação Superior, e explana os desafios de políticas de internacionalização. A 
diretora acrescenta ainda que há a necessidade de aprimorar o Ensino a Distância (EAD). A presidente Maria Lucia (UFMT) 
agradece a participação e reconhece que a pesquisa é de grande importância para auxiliar as Universidades Federais atingirem 
a melhoria constante. Na pauta de informes: durante a última reunião do FORPLAD foi eleita a nova Coordenação Nacional da 
Comissão de Modelos do FORPLAD; os reitores cubanos solicitam uma reunião, no conselho de Cuba, em fevereiro de 2016; a 
Andifes precisa se posicionar sobre a Lei de greve; A reitora Margareth Formiga (UFPB) solicita a palavra para informar ao Pleno 
os encaminhamentos da reunião da Comissão de Hospitais Universitários que ocorreu no dia 18 de novembro, os membros da 
Comissão decidem indicar ao Conselho Pleno o nome da reitora Margareth Formiga (UFPB) para representar a Andifes no 
Conselho de Administração da EBSERH e o nome do reitor Elmiro Santos (UFU) para o Grupo Gestor do REUF. A presidente 
Maria Lucia submete as indicações dos membros da Comissão ao Pleno, que aprova por aclamação. Como encaminhamento 
final o Pleno aprova que seja feita uma nota em solidariedade a tragédia de Mariana (MG). 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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