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Ata da CXLVII reunião ordinária do Conselho Pleno, convocada em 23 de novembro de 2015 e 
realizada em 17 de dezembro do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: Conjuntura Política e 
assuntos gerais. Participação do ministro da Educação Aloizio Mercadante, Secretário Luiz 
Cláudio (SE/MEC) e Jesualdo Farias (SESu). 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 Alexandre Netto (UFRGS); Carlos Edilson de Almeida 
Maneschy (UFPA); Carlos Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ); Cleuza Maria Sobral Dias 
(FURG); ,Dagoberto Alves de Almeida (UNIFEI); Eliane Superti (UNIFAP); Elmiro Santos 
Resende (UFU); Gilciano Saraiva Nogueira (UFVJM); Jaime Arturo Ramírez (UFMG); Jaime Giolo 
(UFFS); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José de 
Arimatea de Matos (UFERSA); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UNILA); Julianeli Tolentino 
de Lima (UNIVASF); Liane Maria Calarge (UFGD); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Marcone 
Jamilson Freitas Souza (UFOP); Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB); Maria José de 
Sena (UFRPE); Maurílio de Abreu Monteiro (UNIFESSPA); Maria Lucia Cavalli Neder (UFMT); 
Mauro Augusto Burkert Del Pino (UFPel); Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA); Nair Portela Silva 
Coutinho (UFMA); Naomar Monteiro de Almeida Filho (UFSB); Orlando Afonso Valle do Amaral 
(UFG); Paulo Afonso Burmann (UFSM); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Reinaldo 
Centoducatte (UFES); Roberto Leher (UFRJ); Roselane Neckel (UFSC); Silvio Luiz de Oliveira 
Soglia (UFRB); Suely Salgueiro Chacon (UFCA); Sueo Numazawa (UFRA) e Tomaz Aroldo da 
Mota Santos (UNILAB). Com os cumprimentos, a presidente dá início a reunião com informes da 
diretoria : a presidente informa que em reuniões na SESu foi discutido a ampliação do financeiro e 
do limite orçamentário; na semana passada houve a liberação de 100 milhões e há expectativas 
de liberação de mais um repasse; a Andifes assinou documento em defesa da manutenção Portal 
de Periódicos da Capes; a pedido do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), Newton Lima, solicita que as universidades divulguem o Acordão TCU nº 2883. A 
presidente apresenta para aprovação do Pleno, nota sobre Manifesto em Defesa da Democracia 
e do Estado de Direito. Após debates e ajustes a nota é aprovada por unanimidade pelo Pleno. A 
vice-presidente reitoria Ângela Paiva (UFRN) informa que participou: do Seminário 50 Anos da 
Pós-Graduação no País, que comemora 50º aniversário de elaboração do Parecer Sucupira, 
documento que instituiu e regulamentou a pós-graduação Brasileira em 1965; de reunião com a 
EBSERH, MEC e Ministério da Saúde para tratar sobre a liberação do orçamento do Programa 
Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), na ocasião o Ministro 
da Saúde manifestou interesse em se empenhar para que houvesse liberação do orçamento 
ainda este ano; hoje, dia 17 de dezembro, participará de reunião com a Procuradoria-Geral 
Federal (PGF) para tratar da situação dos professores em dedicação exclusiva (DE) que estão 
aposentados  e voltando para as universidades. Concluídos os informes da Diretoria, a palavra 
fica aberta para informes gerais. Professor Paulo Marcio (UNIFAL) relata sobre reunião do Grupo 
de Trabalho da democratização das Universidade Federais. Reitor Targino Araújo (UFSCar) 
informa que foi lançado edital sobre criação da Universidade em Rede do BRICS no qual as 
Instituições de Ensino Superior poderão inscrever os programas reconhecidos e recomendados 
pela Capes que tenham nota superior ou igual a seis. Reitor João Carlos Salles (UFBA) convida 
para Congresso dos 70 anos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no período de 14 a 17 de 
julho. O professor Luiz Mello de Almeida Neto (UFG), novo presidente do Colégio de Pró-reitores 
de Graduação das IFES (Cograd) se apresenta ao Pleno e faz apresentação do Censo 2014 da 
Educação Superior e as Universidades Federais – análises preliminares. A professora  Giselle 
Ferreira Ottoni Candido, vice-presidente do Colégio de Pró-Reitores de Extensão das 
Universidades Federais (COEX) informa: as universidades estão trabalhando para  atingir a meta 
de 10% de carga horária total nos currículos de graduação destinados à atividades de extensão; 
destaca que é necessário a liberação de recursos para continuar com este trabalho; informa que 
o COEX apresentou a comissão de modelo do FORPLAD uma metodologia para confecção de 
uma cesta de indicadores que possam ser absorvidas na matriz ANDIFES em um calendário 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Parecer_CESU_977_1965.pdf


previsto para o ano de 2016 e sugere a realização de um seminário sobre extensão. Neste 
momento o Pleno recebe o novo Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e o Secretário Luiz 
Claudio Costa (SE/MEC). A presidente Maria Lucia os cumprimenta e faz uma breve explanação 
dos pontos a serem discutidos: o processo pelo qual passou as universidades neste ano, as 
dificuldades com  o contingenciamento financeiro, adaptações e destaca o interesse das 
universidades em continuar avançando na formação de professores, novas diretrizes e nos 
cursos de licenciaturas; manutenção do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID); atingir as metas do PNE; processo de expansão da Educação; avaliação de programas; 
prosseguimento da lei de autonomia ; aprovação do PLC nº 77/2015 e passa a palavra ao 
ministro. O ministro cumprimenta o Pleno e informa a pauta da agenda de trabalho: destaca a 
grande expansão da educação nos últimos anos, principalmente a expansão com a interiorização, 
que trouxe muitas dificuldades, e para estudar estas dificuldades e discutir sobre os campos 
isolados, sugere a criação de um grupo de trabalho; fortalecimento do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem); analisar o  desempenho dos cotistas; analisar a questão das vagas 
remanescentes; restruturação do PIBID; avançar na questão do pregão eletrônico; sobre 
orçamento, informa que conseguiu 200 milhões além do limite; sobre o processo da Universidade 
dos BRICS foi criado na CAPES uma comissão para avaliação dos critérios de produção 
acadêmica da qualidades dos cursos; sugere abrir um portal para que a comunidade acadêmica 
faça sugestões de aprimoramento dos critérios sobre a Universidade dos BRICS; sobre a lei de 
autonomia verificará o que é preciso para concluir o processo; sobre a lei da inovação o MEC se 
emprenhará para que seja aprovada. Neste momento a palavra fica aberta para questionamentos. 
Sobre os questionamentos o ministro pontua: o MEC se coloca à disposição para criar uma 
campanha nacional para incentivar os ex-alunos a contribuírem para as universidades; sobre os 
cotistas, as universidades que já possuem estudos devem ser encaminhar para o MEC; sobre a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), reconhece que é preciso racionalizar e arrumar o sistema, e 
essa é uma prioridade do MEC; em relação as licenciaturas, o MEC está em discussão com o 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e com Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE) para fazer alterações na legislação; sobre as universidades sem hospitais, o 
MEC verificará o que pode ser feito; o MEC se empenhará para marcar audiência do Pleno com a 
presidente Dilma Rousseff para o início do ano de 2016; sobre o programa Ciências sem 
Fronteiras, o ministro afirma que será feito uma restruturação; reconhece a necessidade de uma 
lei que regule as greves, e este assunto entrará na pauta. O ministro agrade a oportunidade, 
informa que o MEC está à disposição para receber propostas e trabalhar em parceria com as 
universidades. A presidente agradece a presença do ministro, informa que as comissões serão 
estabelecidas e que as universidades estão dispostas a continuar contribuindo para o avanço da 
Educação. 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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