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Ata da 111º reunião extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 18 de abril de 2016 e realizada em 26 de abril de 2016 
do mesmo ano, em Brasília-DF, com a pauta: Atual conjuntura política. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: 
Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Eliane Superti 
(UNIFAP); Elmiro Santos Resende (UFU); Iracema Santos Veloso (UFOB); Ivan Marques de Toledo Camargo (UnB); Jefferson 
Fernandes do Nascimento (UFRR); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); José Roberto Soares Scolforo (UFLA); Klaus Werner 
Capelle (UFABC); Liane Maria Calarge (UFGD); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Márcio Antônio da Silveira (UFT); Marcone 
Jamilson Freitas Souza (UFOP); Marco Antônio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Maria José de Sena (UFRPE); Maria Lúcia Cavalli 
Neder (UFMT); Maria Valéria Costa Correia (UFAL); Maurílio de Abreu Monteiro (UNIFESSPA); Mauro Augusto Burkert Del Pino (UFPel); 
Minoru Martins Kinpara (UFAC); Nair Portela Silva Coutinho (UFMA); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); Paulo Márcio de Faria e 
Silva (UNIFAL-MG); Reinaldo Centoducatte (UFES); Suely Salgueiro Chacon (UFCA); Sueo Numazawa (UFRA); Targino Araújo Filho 
(UFSCar); Tomaz Aroldo da Mota Santos (UNILAB) e Valéria Heloísa Kemp (UFSJ) Com os cumprimentos, a presidente inicia a 111º 
reunião extraordinária do Conselho Pleno da Andifes e informa que a pauta será a atual conjuntura política do país. A reitora Cleuza 
Maria (FURG) informa que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi afrontada em sua autonomia constitucional e sua 
democracia pela Câmara dos Vereadores de Porto Alegre com nota de repúdio, diante disso solicita que a Andifes publique uma nota de 
moção em defesa da Universidade e o pleno aprova a carta de moção que está disponível no site da Andifes. O vice-reitor Maurício Aires 
(UNIPAMPA) menciona sobre a Portaria nº 976 de 27 de julho de 2010 para que o Programa de Educação Tutorial (PET) seja avaliado 
de forma diferente, hoje o grupo permanece por 6 anos e é trocado, solicita que o grupo seja avaliado anualmente e mudar conforme a 
avaliação, caso seja negativa. O reitor Orlando do Amaral (UFG) fala sobre analise do balanço feito pelo Fórum de Pró-Reitores de 
Planejamento e Administração (Forplad). Após os primeiros informes a presidente da Andifes inicia a pauta sobre a conjuntura política, 
os reitores em sua maioria solicitam que inicialmente a Diretoria Executiva tenha um diálogo com o Ministério da Educação (MEC) para 
que as Universidades Federais tenham o seu orçamento e autonomia preservados, solicitam que sejam liberadas as vagas de Docentes 
e Técnicos e demais pontos como: obras inacabadas, Hospitais Universitários e Assistência Estudantil. Diante do Cenário político que se 
apresenta a Andifes precisa se fortalecer e manter uma pauta estruturada. O Secretário Executivo da Andifes afirma que deverão ser 
tratados com a equipe do MEC primeiramente os assuntos urgentes pois a equipe só terá estabilidade para decidir novos projetos 
estruturante após a votação do impeachment no Senado Federal. O Pleno da Andifes recebe a participação do presidente da Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Nelson Simões, que faz uma apresentação sobre pesquisa e pós-graduação. A palavra é aberta 
para questionamentos do Pleno. Após respondido todos os questionamentos a presidente da Andifes ressalta a importância do assunto e 
solicita que tenha outra reunião para fazer os encaminhamentos, agradece e finaliza a participação da RNP na reunião da Andifes. A 
reitora Ângela Maria (UFRN) destaca que nos últimos treze anos houve um grande avanço do papel das Universidades, mas que ainda é 
preciso a criação do Sistema Educacional Brasileiro. No período da tarde o Conselho Pleno recebe a participação da equipe do MEC. A 
presidente ressalta os pontos citados pelos reitores no período da manhã, com todas as reivindicações e prioridades dos reitores para as 
Universidades e abre a palavra para o Secretário Executivo do Ministério da Educação, Luiz Claudio Costa (SE/MEC) que descreve o 
atual quadro político e afirma que o MEC trabalhará até o último dia de sua gestão. O secretário faz um resumo da situação do 
orçamento atualmente; sobre a questão de vagas tem-se um total de 9.685 vagas, tudo pactuado desde 2014. Para o segundo semestre 
de 2016, é preciso ter 2.784 vagas para que nossas dificuldades sejam contornáveis e para 2017, 1.528 vagas. Essa situação será 
resolvida, mas primeiramente é preciso de liberação de recursos. A presidente abre a palavra para questionamentos do Pleno. Os 
reitores agradecem o trabalho feito pelo MEC em conjunto com a Andifes, ressaltam a importância de o orçamento das Universidades 
ser preservado diz ser preciso divulgar para o país os trabalhos feitos pelas Universidades para que possam reconhecer a sua 
importância no desenvolvimento do país. Em resposta, o Secretário Luiz Claudio (SE/MEC) ressalta que até a eventual saída da equipe 
do MEC será preciso analisar como será feito o corte, para que não tenha despesa sem previsão orçamentária; é preciso avançar ainda 
mais com o processo de inclusão nas Universidades e finalizou agradecendo aos reitores por todo aprendizado e parceria enquanto 
esteve como reitor e Secretário Executivo do MEC. A presidente da Andifes agradece e passa a palavra para o Secretário de Educação 
Superior (SESu), Jesualdo Farias, que saúda a equipe Andifes, e esclarece que para o orçamento de 2016 a liberação do limite de 80% 
para custeio e 40% para capital, porém esses números podem mudar para melhor ou pior, em uma semana talvez terá uma definição. O 
Secretário informa que a equipe da SESu está elaborando um relatório sobre a situação das obras nas Universidades, e que a Andifes 
receberá uma cópia desse documento. A presidente agradece ao secretário e finaliza a sua participação na reunião do Conselho Pleno 
da Andifes. No próximo momento o Conselho recebe a participação do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira Luiz (INEP), Roberto Curi, que busca apoio da Andifes pelo fortalecimento no ordenamento e processo de 
avaliação destacando que o Enem é o segundo maior evento de avaliação do mundo, envolvendo oito milhões de estudantes. Destaca 
que é preciso que as instituições federais de ensino superior participem do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enad). 
Aberta a palavra ao Pleno da Andifes a reitora Maria José (UFRPE) parabeniza o INEP por estar revendo os métodos de avaliação, mas 
é preciso remodelar os métodos, e sugere que o assunto seja discutido em uma reunião especifica com mais tempo, finalmente opina 
que é preciso avaliar em separado os cursos presenciais e os cursos de Educação a Distância (EAD). O reitor Orlando do Amaral (UFG) 
diz que os dados da extensão são ruins e não são confiáveis, opina para que a Andifes participe no processo de dados para o resultado 
da pesquisa. Como resposta aos questionamentos Luiz Roberto Curi (INEP) sugere que a Andifes reúna uma equipe para participar dos 
debates sobre a avaliação no INEP.  A presidente finaliza e agradece a participação. A presidente da Andifes faz os encaminhamentos: 
A reitora Maria José (UFRPE) fica responsável por estabelecer diretrizes para EAD; a Andifes deverá avisar as Universidades sobre o 
edital do INEP; convidar o INEP para participar da próxima reunião do Conselho Pleno; O Conselho Pleno da Andifes torna aprovada por 
aclamação a nota pública “A democracia e a educação pública são princípios constitucionais” que está disponível no portal da Andifes. 
Como informe a presidente da Andifes afirma que caso haja mudança da equipe do MEC a Diretoria Executiva da Andifes vai solicitar 
audiência com o novo Ministro e na ocasião entregará o documento contendo os princípios defendidos pela Andifes. E finaliza a 111º 
reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes. 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 


