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Ata da 112º Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 28 de 
novembro de 2016 e realizada em 1º de dezembro do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: 
Assuntos Gerais; apresentação do Procurador-Geral Federal Cleso José da Fonseca Filho e 
Avaliação da Conjuntura. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: 
Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Eliane Superti (UNIFAP); 
Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Flávio Antonio dos Santos (CEFET-MG); João Carlos Salles 
Pires da Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José Roberto Soares Scolforo 
(UFLA); Luiz Alberto Pilatti (UTFPR); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Marcia Abrão (UnB); 
Márcia Perales Mendes Silva (UFAM); Marco Antonio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcone 
Jamilson Freitas Souza (UFOP); Marcus Vinicius David (UFJF); Margareth de Fátima Formiga 
Melo Diniz (UFPB); Maria Valária Costa Correia (UFAL); Myrian Thereza de Moura Serra (UFMT); 
Nair Portela Silva Coutinho (UFMA); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Paulo Márcio de 
Faria e Silva (UNIFAL-MG); Raimunda Nonata Monteiro (UFOPA); Reinaldo Centoducatte 
(UFES); Rui Vicente Oppermann (UFRGS); Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira (UFSJ); 
Silvio Luiz de Oliveira Soglia (UFRB) e Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP).Com os cumprimentos, 
a presidente Ângela Paiva (UFRN) inicia a reunião com informes: a solicitação de emenda para 
as universidades federais na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados  foi de 400 
milhões e até o momento está em 100 milhões; foi confirmada agenda com o presidente do 
Senado Renan Calheiros, no dia 6 de dezembro; comenta a aprovação da PEC 55 e a violência 
nas manifestações contra a PEC. Em seguida o Pleno recebe a Coordenação da Federação de 
Sindicatos de Trabalhadores em Educação das Universidades Brasileiras (Fasubra), que faz uma 
breve explanação sobre a atual situação das greves nas universidades, destaca que a greve é 
por tempo determinado, que é necessário que a luta contra a PEC, continue, agradece o espaço 
concedido pela Andifes e solicita o apoio dos conselhos universitários e das reitorias. O vice-
presidente Paulo Marcio (UNIFAL-MG) agradece, encerra a presença da Fasubra e em seguida 
recebe os representantes do Fórum Nacional de Pró-reitores de Gestão de Pessoas (Forgepe) da 
Andifes. A professora Lorini Pinto (Forgepe) coloca que o Fórum não concorda com o teor da 
Mensagem nº 557862, encaminhada diretamente aos gestores de pessoal das universidades 
federais por meio do sistema SIAPE, que trata de medidas a serem adotadas nos casos de 
greves de Servidores Públicos Federais, e informa que o Fórum está à disposição para 
discussões. O reitor João Carlos (UFBA) convida para audiência com o presidente da Capes, a 
pauta é discutir sobre Revista Ciência Hoje, no dia 8 de dezembro, às 14h30. Os reitores 
compartilham a situação das greves em suas universidades. O reitor Marco Antonio Fontoura 
Hansen (UNIPAMPA) compartilha problemas com restaurantes universitários na UNIPAMPA, 
sugere que o tema Hospitais Universitárias seja uma pauta para ser discutida nas próximas 
reuniões e que as comissões da Andifes se reúnam um dia anterior as reuniões do Pleno. Reitora 
Margareth Diniz (UFPB) faz informes de reunião com Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh): houve proposta de alteração no estatuto da Ebserh e foi criado uma 
diretoria de ensino e pesquisa; apresentado relatório trimestral de atividades; o resultado do 
mutirão realizado pela Ebserh, que foi de  3.348 atendimentos, 663 cirurgias , 875 consultas e 
1810 exames;  apresentado o relatório do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 
Universitários Federais (REHUF), onde consta que o custeio do REHUF no ano de 2016 foi  de 
141.700 milhões e foi executado 57,6%; 107 milhões de capital, e executado 8,4 %; solicita que o 
representante do (REHUF) verifique junto ao Comitê Gestor porque não houve reuniões e diz ser 
necessário solicitar o detalhamento das distribuições dos recursos; o orçamento da  EBSERH 
para o ano 2016 foi de 2.999 milhões, e para o ano de 2017  é de  3.622 milhões. Para dar 
prosseguimento a pauta, o Pleno recebe a equipe de trabalho da Procuradoria-Geral da União 
(PGF), o Subprocurador-Geral Federal Gabriel de Mello Galvão e os Procuradores José Eduardo 
e Rafael Abjaudi. A presidente Ângela Maria Paiva destaca a importância e resultados obtidos por 



meio do diálogo entre as universidades federais e a Procuradoria-Geral Federal e apresenta os 
pontos a serem discutidos: os problemas resultantes de ocupações de estudantes,  greves de 
professores e técnicos, que estão acontecendo devido a posição contrária a aprovação da PEC 
55; sentença do Supremo Tribunal Federal sobre o corte de ponto de servidores em greve e 
decisões tomadas pelas procuradorias das universidades sem diálogo com os reitores, e em 
seguida passa a palavra ao Subprocurador. O subprocurador faz uma breve explanação sobre o 
funcionamento da PGF, o papel da procuradoria nas universidades federais e ressalta que a 
posição da PGF referente ao relacionamento das procuradorias com as universidades, é de 
diálogo sempre. Sobre as greves, o Subprocurador diz se tratar de uma discussão antiga, desde 
que a constituição assegurou o direito de greve e afirma que se o STF concluiu o julgamento e 
publicou ata, a decisão já possui efeitos. Em seguida a palavra fica aberta para questionamento. 
Sobre os questionamentos, no que diz respeito a greve e corte de ponto dos servidores, a equipe 
da PGF afirma que por se tratar de um assunto de extrema importância para toda a 
Administração Pública Federal, a União deve publicar parecer com orientações para cumprimento 
da decisão. Sobre as consequências do não cumprimento da sentença do STF a respeito do corte 
de ponto, a equipe da PGF orienta que o melhor a se fazer é cumprir a decisão do STF e dialogar 
com as procuradorias para tomar decisões e que qualquer decisão deve ser fundamentada.  A 
presidente Ângela Paiva agradece a presença da equipe da PGF e entrega ao Subprocurador 
ofício da Andifes, com temas que já vem sendo discutidos desde a antiga gestão e aguarda 
posicionamento oficial da PGF. Na próxima pauta o Pleno recebe o advogado da Andifes, Dr. 
Claudismar Zupiroli, para discussão e esclarecimentos sobre as greves dos servidores das 
universidades federais. Após as discussões, a presidente Ângela Paiva (UFRN) informa os 
encaminhamentos: a Diretoria Executiva dialogará com a Fasubra, Sindicato Nacional Dos 
Docentes Das Instituições De Ensino Superior (Andes) e Federação de Sindicatos de Professores 
e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e 
Tecnológico (Proifes); agendar reunião do Dr. Claudismar com os assessores jurídicos dos 
Sindicatos; solicitar reunião com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) e 
elaborar documento para reunião com o MPOG. A presidente agradece a presença de todos e 
finaliza a reunião. 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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