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Ata da CXLVIII reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 27 de janeiro de 2016 e realizada em 

24 e 25 de fevereiro do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: Situação acadêmica dos refugiados e solicitantes de 

refúgio - Secretário Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos (MJ); Orçamento das Universidades Federais em 2016 – 

Secretário Luiz Claudio Costa (SE/MEC); Secretário Jesualdo Farias (SESU) e Presidente Carlos Afonso Nobre 

(CAPES); Procurador-Geral Federal, Renato Rodrigues Vieira; Ação da Andifes e Universidades Federais no 

combate ao Aedes aegypti; Políticas e ações da SECADI, para Universidades Federais – Secretário Paulo Gabriel 

Soledade Nacif; Encerramento das atividades do dia; Debate “Brasil, conjuntura e perspectivas” – participantes:  

deputado José Guimarães (Líder do governo na Câmara dos Deputados); professor Fernando Sarti (Unicamp); 

professor Júlio Sergio Gomes de Almeida (Unicamp); economista Rodolfo Margato da Silva (Banco Santander);  

Debate sobre aplicação da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, participantes: representante da Controladoria-

Geral da União (CGU); representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Secretário Jesualdo 

Farias (SESU); professor Edilson Sergio Silveira (COPROPI/UFPR); professor Fernando Peregrino (CONFIES); 

Agenda de trabalho da Andifes em 2016/1º; Assuntos gerais; Encerramento da CXLVIII Reunião Ordinária do 

Conselho Pleno. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Lúcia de Assis Simões 

(UFTM); Ana Maria Dantas Soares (UFRRJ); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Angelo Robert 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); Cleuza Maria Sobral 

Dias (FURG); Dagoberto Alves de Almeida (UNIFEI); Eliane Superti (UNIFAP); Elmiro Santos Resende (UFU); Flávio 

Antônio dos Santos (CEFET-MG); Gilciano Saraiva Nogueira (UFVJM); Gioconda Santos e Souza Martinez (UFRR); 

Iracema Santos Veloso (UFOB); Ivan Marques de Toledo Camargo (UnB); Jaime Arturo Ramírez (UFMG); Jaime 

Giolo (UFFS); 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); Klaus Werner Capelle (UFABC); Liane Maria Calarge (UFGD); Luiz Pedro San Gil 

Jutuca (UNIRIO); Márcia Perales Mendes Silva (UFAM); Márcio Antônio da Silveira (UFT); Marco Antônio Fontoura 

Hansen (UNIPAMPA); Marcos Vinicio Chein Feres (UFJF) Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB); Maria 

José de Sena (UFRPE); Maria Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Maria Valéria Costa Correioa (UFAL); Mauro Augusto 

Burkert Del Pino (UFPel); Mirian da Costa Oliveira (UFCSPA);Nair Portela Silva Coutinho (UFMA); Orlando Afonso 

Valle do Amaral (UFG); Paulo Afonso Burmann (UFSM); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Raimunda 

Nonata Monteiro (UFOPA); Reinaldo Centoducatte (UFES); Renato da Anunciação Filho (IFBA); Roberto Leher 

(UFRJ); Roselane Neckel (UFSC); Sidney Luiz de Matos Mello (UFF); Silvio Luiz de O. Soglia (UFRB); Soraya Soubhi 

Smaili (UNIFESP); Suely Salgueiro Chacon (UFCA); Sueo Numazawa (UFRA);Targino Araújo Filho (UFSCar); Tomaz 

Aroldo da Mota Santos (UNILAB); Valéria Heloísa Kemp (UFSJ) e Zaki Akel Sobrinho (UFPR).  Com os 

cumprimentos, a presidente inicia a reunião fazendo um breve resumo sobre as reuniões que houve nos meses de 

janeiro e fevereiro, ano corrente, da Diretoria Executiva. A reitora Valeria Kemp (UFSJ) fala sobre a reunião que 

participou com o Conselho Nacional das Escolas Técnicas (CONDETUF), quando os diretores solicitaram o auxílio da 

Andifes para que se possa fortalecer dentro das Universidades. O Presidente da Comissão de Orçamento, Reitor 

Orlando do Amaral (UFG), faz um breve relato sobre a reunião da Comissão que aconteceu no dia anterior. Na pauta 

sobre a situação dos refugiados e solicitantes de refúgio, o Pleno da Andifes recebe a participação do secretário Beto 

Vasconcelos, Ministério da Justiça (MJ), que inicia falando sobre os números de refugiados cada vez maiores, e o 

papel das Universidades no sentido de abrigar os refugiados é de extrema importância, para isso é preciso criar 

programas como: 1) Validação de diplomas; 2) Processo seletivo; 3) integração da língua e cultura Brasileira. Aberto 

para posicionamento do Pleno os reitores concordam que é de grande importância que as Universidades auxiliem os 

refugiados no Brasil. Em conclusão o secretário agradece a possibilidade de explanar as ideias para o Pleno e 

finaliza. No próximo momento a presidente da Andifes recebe e passa a palavra para o Secretário Executivo do 

Ministério da Educação (MEC), Luiz Cláudio, que inicia falando sobre o orçamento de custeio das Universidades para 

o ano de 2016. Diz ainda que a maior preocupação é sobre a queda da receita de 14,8 para 12,9%; o Secretário diz 

ao Pleno que no ano de 2016 não haverá complementação de orçamento. Após a breve explicação o Secretário fez 

uma apresentação sobre o orçamento, evidenciando as despesas que podem ser cortadas e aquelas que não 

podem. A apresentação está disponível para consulta no portal da Andifes. O Presidente Carlos Afonso Nobre da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) afirma que na semana anterior houve 

reunião para aprovação da LOA 2016, e diz que esse ano será melhor no quesito financeiro, se comparado ao ano 

de 2015; afirmou ainda que houve cortes variáveis para algumas Universidades, mas o mesmo será recomposto. A 

presidente da Andifes abre para questionamento do pleno. Dentre os assuntos questionados destacam-se: O custeio 



dos programas de pós-graduação e como será o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR) para o ano de 2016. Em resposta aos questionamentos o presidente Carlos Nobre (CAPES) diz que esse 

ano a educação será menos afetada, os programas PARFOR e PIBID serão mantidos, mas precisam de uma 

reformulação. No período da tarde o Conselho Pleno da Andifes recebe a participação do Procurador-Geral Federal 

da Advocacia-Geral da União, Renato Viera, que inicia agradecendo a presença de representante da Andifes no 

evento realizado durante a manhã para Apresentação do sistema da PGF de gestão de Dívida Ativa das Autarquias e 

Fundações Públicas Federais — Sapiens Dívida Ativa. Sobre a dedicação exclusiva, esclarece que não exige o 

requisito da compatibilidade de horário, o professor aposentado em dedicação exclusiva poderá ocupar outro cargo 

público, a aposentadoria afasta o requisito da compatibilidade de horário. Porém o entendimento da AGU não é 

vinculante. E finaliza a participação na reunião. No próximo ponto da pauta o secretário Paulo Gabriel Nacif da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) é recebido pelo Conselho 

Pleno para apresentar a secretária e seus trabalhos conjuntos, ressaltou que o grande foco da secretária é a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) que está entre as metas da pasta elevar a taxa de alfabetização para 93,5 até o 

final do ano de 2016. Finalizou frisando que conta com o apoio da Andifes para que possa continuar realizando os 

programas garantidos pela SECADI. A secretária de Educação e Formação Artística do Ministério da Cultura (Minc), 

Juana Nunes foi recebida pela Andifes para apresentar o programa Mais Cultura nas Universidades, uma parceria 

entre o MinC e MEC. O Programa pretende promover e fortalecer a construção dos Planos de Cultura das 

Instituições Federais de Ensino Superior e das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, desenvolvendo e fortalecendo o campo das artes e da cultura no país, focando a inclusão social e o 

respeito e reconhecimento da diversidade cultural. Na pauta debate “Brasil, conjuntura e perspectiva” o debate 

contou com a participação dos professores pesquisadores na área de economia Fernando Sarti, Doutor, diretor do 

Instituto de Economia da UNICAMP e Júlio Sergio Gomes de Almeida, professor da UNICAMP e ex-secretário de 

Política Econômica do Ministério da Fazenda. Na pauta sobre a Lei 13.243/16 que permite, entre outras novidades, 

que professores em regime de dedicação integral desenvolvam pesquisas dentro de empresas e que laboratórios 

universitários sejam usados pela indústria para o desenvolvimento de novas tecnologias – em ambos os casos, com 

remuneração. Na mesa estavam presentes Fernando Peregrino (CONFIES) Secretário Jesualdo Farias (SESU); 

Carlos Azevedo e o assessor técnico da Controladoria Geral da União e o assessor especial da reitoria da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFPR), André Alves Pereira. Que fizeram apresentações que estão 

disponíveis no portal da Andifes, e se mostram favorável à aprovação da Lei 13.243/16 sem vetos. Em apresentação 

mostra os vetos que foram feitos a Lei e as justificativas para que os vetos não continuem, diz ainda que é preciso 

analisar como será feita a regulamentação dos 19 itens e a própria lei para que não haja problema nos órgãos de 

controle. O presidente da mesa, reitor Anisio Brasileiro (UFPE), abre para questionamentos. Respondido os 

questionamentos, faz o informe que no dia 8 de março haverá a análise dos vetos. A presidente da Andifes solicita 

que os reitores mobilizem a sua respectiva bancada na câmara para votarem a favor da retirada dos vetos. A Andifes 

criará uma comissão para que possa levantar elementos orientadores frente a nova Lei. Finaliza a pauta e agradece 

a participação de todos membros da mesa. Como encaminhamentos fica criado um Grupo de Trabalho da Andifes 

para que possa elaborar uma minuta do relatório com as prioridades de gastos na Universidade, esse relatório será 

apresentado ao Pleno para mudanças e aprovação na próxima reunião do Conselho Pleno, desse Grupo de trabalho 

fazem parte o reitor Klaus Capelle (UFABC), reitora Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP), reitora Raimunda Nonata 

Monteiro (UFOPA) e reitor Anisio Brasileiro (UFPE). 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 


