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Ata da CXLIV reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 4 de março de 2016 e realizada em 17 
de março do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: Avaliação da conjuntura sociopolítica e econômica, Avaliação do 
orçamento da CAPES para 2016, Desafios e oportunidades para as Escolas Técnicas Vinculadas frente ao Plano 
Nacional de Educação – PNE, Encaminhamentos sobre a questão das vagas ociosas e encaminhamentos da reunião 
com a Presidente da República. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Lúcia de Assis 
Simões (UFTM); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN);Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Carlos Alexandre 
Netto (UFRGS); Carlos Eduardo Cantarelli (UTFPR); 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); Jefferson Fernandes 
do Nascimento (UFRR); 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); Klaus 
Werner Capelle (UFABC); Liane Maria Calarge (UFGD); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Márcia Perales Mendes 
Silva (UFAM); Marcone Jamilson Freitas Souza (UFOP); Marco Antônio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcos 
Vinício Chein Feres  (UFJF); Maria Berenice Alho da Costa Tourinho (UNIR); Maria José de Sena (UFRPE); Maria 
Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Maria Valéria Costa Correia (UFAL); Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA); Naomar 
Monteiro de Almeida Filhos (UFSB); Nair Portela Silva Coutinho (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); 
Reinaldo Centoducatte (UFES); Roberto Leher (UFRJ); Roselane Neckel (UFSC); Silvio Luiz de O. Soglia (UFRB);  ; 
Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Targino Araújo Filho (UFSCar); Tomaz Aroldo da Mota Santos (UNILAB). Com os 
cumprimentos, a presidente Maria Lucia Neder (UFMT) inicia a reunião, solicitando ao Pleno que faça um minuto de 
silêncio em homenagem a estudante assassinada dentro da Universidade de Brasília (UnB). A presidente sugere a 
inclusão de uma pauta sobre violência nas universidades na próxima reunião, para que sejam feitos encaminhamos 
comuns, dá boas-vindas ao novo reitor da Universidade Federal de Roraima (UFRR) Jefferson Fernandes do 
Nascimento, e segue com os informes: está aguardando a convocação do Ministério da Educação (MEC) para 
começar a trabalhar a pauta apresentada a Presidente Dilma Rousseff; em reunião com o Secretário Jesualdo Farias 
(SESu), ele solicitou a participação de todos na formação de comissões para avançar nesta pauta; a expectativa é 
que se trabalhe as ações que impliquem em orçamento até junho e as demais, posteriormente;  em reunião com a 
Capes sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), houve a proposição de um edital que 
será publicado até o final do mês de março. O edital será construído coletivamente, mas já possui algumas 
definições, dentre elas: 1) não haverá corte nas bolsas e nem no volume de recurso; 2) incluir as escolas com o 
Índice de Desenvolvimento da Educação básica (IDEB) negativo para que as universidades façam prioritariamente as 
suas ações nestas escolas; 3) o   tempo de bolsista será apenas de 24 meses para que haja alcance de mais 
estudantes; 4) até o dia 30 de março a proposta de edital deve ser entregue ao MEC para divulgação. A Reitora 
Ângela Paiva (UFRN) informa que participou de duas reuniões no MEC para avaliar as ações realizadas no combate 
ao mosquito Aedes aegypti, onde foi decidido que além das ações, haverá premiações das ações realizadas. Há dois 
grupos, um envolvido com a mobilização e outro trabalhando na elaboração do edital para premiação. A premiação 
vai envolver escolas, professores, comunidade, conselhos escolares e instituições de ensino superior, para que haja 
um envolvimento maior, inclusive na produção de conhecimento. No caso das universidades além da participação da 
mobilização, haverá premiação para projetos de pesquisa e extensão nesta área; para alunos de graduação, pós-
graduação e professores. A proposta do Ministro da Educação e da Presidente Dilma Rousseff é que a premiação 
seja feita no dia 1º de maio; houve reunião da Comissão de Autonomia, onde foi discutido a nova Instrução 
Normativa nº 24 da Controladoria-Geral da União, que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), os 
trabalhos de auditoria realizados pelas unidades de auditoria interna e o Relatório Anual de Atividades da Auditoria 
Interna.  A reitora destaca que a instrução contraria a autonomia das universidades e agendará reunião com o MEC e 
com o Procurador-Geral Federal Renato Vieira para tratar deste assunto. Com a palavra a presidente Maria Lucia 
informa que conforme decidido na última reunião do Pleno, o reitor Paulo Marcio (UNIFAL-MG) fez uma consulta ao 
Procurador-Geral Federal Renato Vieira sobre a Nota Técnica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), que trata do acúmulo de cargos, mas ainda não houve resposta. O Secretário Executivo Gustavo Balduino 
destaca a importância da gestão dos reitores com os parlamentares para aprovação PEC nº 395 e para retirada dos 
vetos do Marco da Ciência e Tecnologia, o mesmo informa que a votação dos vetos está prevista para o dia 26 de 
março e da PEC nº 395, a sessão ainda não foi convocada, mas é uma pauta prioritária. O reitor Paulo Marcio 
(UNIFAL-MG) faz informes da Comissão de Política de Recursos Humanos: esteve em reunião com o Secretário 
Jesualdo Farias (SESu) para tratar do Quadro de Referência de Servidores Técnico-Administrativos. Na ocasião o 
secretário diz ter noção da necessidade de mais técnicos, mas depende da autorização do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) com quem o MEC já vem discutindo este assunto e para formalizar será 
encaminhado para o MEC, documento, no qual solicita a ampliação de vagas;  em relação ao aprimoramento da 
carreira dos Técnico-Administrativos, o reitor diz que os recursos humanos de todas as universidades receberam 
documentos para  contribuições, e o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas das IFES (Forgepe) 
receberá e consolidará estas contribuições; sobre as Funções de Coordenação de Curso (FCC), o reitor informa que 
a diretora Dulce Tristão (MEC) fez um mapeamento,  e conclui que enquanto falta funções em algumas 
universidades, em outras há funções disponíveis, e a sugestão da diretora é que essas funções sejam remanejadas. 



Concluídos os informes da Comissão de Recursos Humanos, a presidente abre a palavra para debate. Os assuntos 
debatidos foram:  Funções de Coordenação de Curso (FCC), Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (Pibid); questionamentos da Controladoria Geral da União sobre o Plano Nacional de Assistência Estudantil 
(Pnaes). Sobre estes assuntos a presidente Maria Lucia (UFMT) coloca: sobre o PIBID informa que as contribuições 
devem ser encaminhadas para Andifes e destaca que o PIBID é considerado um programa importantíssimo para as 
universidades, mas é preciso fazer uma avaliação em termos dos resultados; sobre FCC o Pleno deliberou que as 
Funções Comissionadas de Coordenação de Cursos (FCC) que se encontram disponíveis em algumas universidades 
e sem previsão de utilização, podem ser redistribuídas para as universidades que estão com demandas 
apresentadas junto ao MEC, e após consulta às universidades e anuência das mesmas, as FCCs disponíveis sejam 
remanejadas para o MEC e posteriormente redistribuídas às universidades demandantes. E em caso de liberação de 
novas FCCs no futuro, as universidades que ora liberarem FCCs deverão ter prioridade sobre as demais. Neste 
momento o Secretário Executivo, Gustavo Balduino faz apresentação da agenda de trabalho para o primeiro 
semestre. Na pauta seguinte o Pleno debate sobre Avaliação da conjuntura sociopolítica e econômica. Após o debate 
foi decidido que a Andifes publicará nota demonstrando preocupação com cenário político das instituições e com a 
democracia. No período da tarde o Pleno recebe o Professor Antônio Cezar Pereira Calil, presidente do Conselho 
Nacional de Dirigentes das Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais (CONDETUF), que agradece a 
oportunidade e faz uma breve explanação sobre criação, composição, conquistas e pendências do Conselho; 
destaca ser fundamental o apoio da Andifes e a necessidade de trabalhar juntos para responder aos desafios do 
Plano Nacional de Educação (PNE). Na pauta seguinte, o reitor Klaus Capelle (UFABAC) faz apresentação de um 
estudo dos Programas da CAPES, realizado com intuito de definir as prioridades das universidades frente ao atual 
cenário econômico do país e subsidiar a Andifes em possíveis negociações com a CAPES. Concluída a 
apresentação, a presidente Maria Lucia (UFMT) propõe uma discussão dentro de um seminário, para que seja feito 
uma análise da pós-graduação, formação de professores e internacionalização, e solicita contribuições para 
discussões no Fórum Nacional de Educação e no Conselho de Desenvolvimento Econômico. Na próxima pauta o 
professor Luiz Mello Neto (UFG) apresenta os encaminhamentos sobre as vagas ociosas. O professor destaca que é 
preciso aprofundar a discussão com o novo presidente do INEP e informa as propostas e sugestões apresentadas: 
analisar a proposta do Sisu-TR e avaliar a possibilidade de implantá-lo no segundo semestre do ano corrente; 
constituição de um grupo de trabalho para discussão sobre o preenchimento das vagas. Para redução da retenção e 
da evasão houve as seguintes sugestões: rediscutir a política nacional de combate à evasão e retenção, termo de 
cooperação da Andifes com o INEP; aumento de estudantes que entraram nos cursos a partir das vagas ociosas já 
existentes, tendo em vista uma possível evasão; analisar as experiências do combate à evasão já adotadas nas 
universidades e universalizar; implantar um programa de apoio acadêmico sistêmico; articulação com fórum de 
pesquisa e pós-graduação; financiamento  e recursos do Pnaes em ações de apoio pedagógico; ampliação de 
atuação das comissões de acompanhamentos dos estudantes de modo a antever  os estudantes em potencial  a 
evadir; qualificação da gestão acadêmica; transformar o projeto Pnaes em uma política de estado; ampliar o recurso 
de assistência de forma mais expressa; fazer um balanço do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reuni);  verificar programas de formação de professores; rever critérios de 
avaliação de renda familiar e   rever  critérios de alocação dos recursos do Pnaes. Na pauta seguinte a presidente 
Maria Lucia (UFMT) apresenta para aprovação do Pleno, nota sobre preocupação com cenário político das 
instituições e com a democracia e discute os encaminhamentos da reunião com a Presidente da República. A nota é 
aprovada por unanimidade. Os principais assuntos discutidos para encaminhamento foram: obras, Pnaes e 
recuperação da pós-graduação. E para dar continuidades a estes assuntos a presidente Maria Lucia (UFMT) informa 
que solicitará uma reunião com o Ministro da Educação e com o Secretário da SESu, onde apresentará as questões 
emergências pontuadas pela maioria, e com relação a Agenda de Desenvolvimento para as Universidades Federias, 
propõe a constituição de uma comissão, para que se possa estabelecer as questões de curto e longo prazo. A 
presidente finaliza a reunião e gradece a partição de todos. 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 

 


