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Ata da CLII reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 08 de junho de 2016 e 
realizada em 21 de junho do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: Abertura e Informes – Diretoria 
Executiva; Participação do Procurador Geral Federal, Dr. Ronaldo Guimarães Gallo; Participação do 
Ministro Mendonça Filho e equipe do MEC; Propostas para a próxima Diretoria da Andifes, a ser eleita em 
29 de julho de 2016; “Ações e Projetos Transversais de Governança Digital do Governo Federal” - 
Secretário de Tecnologia da Informação Marcelo Pagotti (MPOG); Assuntos Gerais. Estiveram presentes 
os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Lúcia de Assis Simões (UFTM); Ana Maria Dantas 
Soares (UFRRJ); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Ari Miguel Teixeira Ott  (UNIR); Carlos Alexandre 
Netto (UFRGS); Carlos Eduardo Cantarelli (UTFPR); Carlos Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ); 
Carlos Renato Lisboa Francês (UNIFESSPA); Célia Maria da Silva Oliveira (UFMS); Cleuza Maria Sobral 
Dias (FURG); Eliane Superti (UNIFAP); Elmiro Santos Resende (UFU); Gilciano Saraiva Nogueira 
(UFVJM); Horacio Schneider (UFPA); Iracema Santos Veloso (UFOB); Ivan Marques de Toledo Camargo 
(UnB); Jaime Arturo Ramírez (UFMG); Jaime Giolo (UFFS); Jefferson Fernandes do Nascimento (UFRR); 
João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José de Arimatea de 
Matos (UFERSA); 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); Luís Carlos Cancellier de Olivo (UFSC); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); 
Márcia Perales Mendes Silva (UFAM); Márcio Antônio da Silveira (UFT); Marcone Jamilson Freitas Souza 
(UFOP); Marco Antônio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcus Vinícius David (UFJF); Margareth de 
Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB);Maria José de Sena (UFRPE); Maria Lúcia Cavalli Neder (UFMT); 
Maria Valéria Costa Correia (UFAL); Mauro Augusto Burkert Del Pino (UFPel); Minoru Martins Kinpara 
(UFAC); 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); Raimunda Nonata Monteiro 
(UFOPA); Reinaldo Centoducatte (UFES); Roberto Leher (UFRJ); Roselane Neckel (UFSC); Sérgio 
Augusto Araújo da Gama Cerqueira (UFSJ); Silvio Luiz de O. Soglia (UFRB); Sidney Luiz de Matos Mello 
(UFF);Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP);  Tomaz Aroldo da Mota Santos (UNILAB) e Zaki Akel Sobrinho 
(UFPR).Com os cumprimentos, a presidente inicia a reunião falando sobre a audiência com o Ministro da 
Educação (MEC), José Mendonça Bezerra Filho, e na oportunidade da reunião entregou ofício contendo 
os pontos importantes e estruturais para a Andifes; a Diretoria expôs para o ministro resumidamente a 
atual situação das Universidades Federais e fez algumas solicitações: garantia de liberação regular dos 
recursos de no mínimo duas vezes ao mês, ampliação dos limites orçamentários, criação de programas de 
apoio a pós-graduação, política de cotas, conclusão das obras em andamento prioritariamente as que 
atingem o andamento de alguns cursos. Não houve posicionamento político do ministro. Na reunião com o 
Ministro da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), Gilberto Kassab, também foi entregue o oficio Andifes; 
a Andifes se mostrou contrária a fusão do MCTI com o Ministério da Cultura (MinC). Na reunião com o 
Ministro da Saúde (MS), Ricardo Barros, o mesmo mencionou apoio ao Programa Nacional de 
Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), e se dispôs a falar com o pleno da Andifes. 
No próximo tema da programação do Conselho Pleno a Andifes recebe a participação do novo 
Procurador-Geral Federal (PGF), Ronaldo Guimarães Gallo. A presidente da Andifes apresenta ao PGF a 
Associação, sua composição e missão, e passa a palavra ao Procurador, que inicia agradecendo a 
oportunidade de participar do Conselho Pleno da Andifes e ressalta o desejo de solidificar a parceria 
Andifes e PGF, faz uma pequena apresentação e abre a palavra para questionamentos do Pleno. 
Respondido os questionamentos a presidente afirma que tem apreço pela procuradoria e pelos 
procuradores, e finaliza a participação do procurador. No próximo ponto da pauta o Secretário de 
Educação Superior (Sesu) Paulo Barone, participa do Pleno firmando as relações interativas e propositivas 
que a Secretaria tem com as Universidades. Destaca que: “É impossível pensar em desenvolvimento sem 
pensar nas Universidades”. Ressalta que tem mais de oitocentos obras em andamento, no conjunto de 
todas as Universidades, sabe-se que esse é um problema, mas solicita a cooperação da Andifes e seus 
fóruns para sanar as situações mais greves com maior agilidade. A Andifes se colocou à disposição da 
Sesu para auxiliar nas políticas como o Plano Nacional de Educação (PNE) e no orçamento que é uma 
questão permanente. No próximo momento, o Conselho Pleno recebe a participação do Ministro do MEC, 
Mendonça Filho, a presidente da Andifes inicia expondo ao novo ministro os pontos estruturantes que são 
eles: regularidade na liberação dos limites orçamentários; apoio ao programa do PROAPI, pois a pós-
graduação cresceu na Universidade e não teve o investimento; regularização das bolsas; PNAES; 
contratação de pessoal; EAD; EBSERH; REUF. Os reitores se dividiram representando as regiões 



brasileiras para que possam apresentar os questionamentos. O ministro iniciou falando aos reitores sobre 
a continuidade dos programas firmados pelo governo federal e destacou o papel das Universidades 
Federais para o desenvolvimento econômico e social do País. Ressalta que haverá a manutenção de 
todos os programas garantidos pela equipe anterior, e reafirmou que, com o objetivo de sinalizar uma 
política de continuidade vem retomando a média de liberação de recursos. Ao assumir, a atual gestão 
encontrou dívidas de R$ 700 milhões com universidades e institutos federais. Ao longo do último mês, 
repassou recursos de R$ 1 bilhão, quitando o passivo. E garantiu que haverá liberação regular dos 
recursos. Questionado acerca da nova proposta do governo sobre o reajuste de acordo com a inflação, o 
ministro disse que, diante do contexto econômico, esta é uma política pública de acordo com a 
necessidade da sociedade brasileira, mas que a medida não afetará a possibilidade de crescimento na 
área. Em resposta às questões apresentadas pelos reitores Orlando do Amaral (UFG), José Arimatea de 
Matos (UFERSA), Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL), Eliane Superti (UNIFAP) e Carlos Alexandre 
Netto (UFRGS), que foram indicados para representar as regiões do Brasil, o ministro Mendonça Filho 
anunciou a contratação de 1200 vagas de profissionais técnico-administrativos, estas já foram negociadas 
junto ao ministério do Planejamento e vai continuar com os esforços para atender as 3000 vagas 
necessárias. O ministro reitera o discurso da importância do fortalecimento dos laços com instituições 
como a Andifes. A presidente recebe o Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior, Abílio Baeta, que relata a atual situação da CAPES e diz que alguns de seus 
compromissos básicos serão mantidos, reafirma o compromisso com a Andifes e se coloca à disposição 
da Andifes para o diálogo. Aberto aos questionamentos do pleno, em resposta o presidente diz: que 
haverá continuidade dos concursos públicos, haverá a criação de mais cinco novas Universidades que já 
está em tramitação no Congresso Nacional. No período da tarde os reitores apresentam proposta para a 
nova Diretoria Executiva que será eleita em 29 de julho de 2016. O Secretário Executivo da Andifes, 
Gustavo Balduino, relata que a atual conjuntura política está complexa e a nova Diretoria Executiva da 
Andifes terá que enfrentar situações mais difíceis, mas nesse momento é para pensar no coletivo, e 
unificar as ideias. A reitora Ângela Maria (UFRN) informa o interesse em se candidatar como presidente da 
Andifes, e tem feito a avaliação da conjuntura para se candidatar. E diz que seja qual for a nova Diretoria 
ela enfrentará cenário de grandes incertezas, diante dessa perceptiva a situação, sente-se apta para estar 
à frente do coletivo da Andifes. A presidente da Andifes Maria Lucia, faz um resumo de sua gestão, inicia 
dizendo que passou muito depressa, mas foi pautada fundamentalmente na questão do orçamento. A 
união da Andifes e os princípios coletivos, são eles inclusão, democratização do acesso nas 
Universidades. Na pauta “Ações e Projetos Transversais de Governança Digital do Governo Federal” - 
Fernando Cerqueira (MPOG) Tecnologia da informação faz apresentação do Sistema de Administração 
dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), que está disponível no portal da Andifes. Ressalta a 
importância do apoio dos reitores nos programas de estratégia de governança digital. E se coloca à 
disposição para tirar as dúvidas. A presidente agradece e finaliza a participação. A diretora Executiva do 
Grupo Coimbra de Dirigentes de Universidades Brasileiras, Rossana Silva, fala sobre o 9º seminário anual 
do grupo Coimbra que acontecerá de 24 a 28 de outubro, na Universidade de Parma, na Itália. Informa a 
intenção de organizar no âmbito do evento o encontro dos reitores Brasil e Itália. Já está confirmada a 
presença da ministra da educação e do presidente da Itália. Finalizando a participação e passando para os 
Informes gerais a presidente da Andifes diz que haverá a comemoração de 70 anos da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) e um seminário da Andifes no dia 15 de julho no decorrer das festividades. O 
Secretário Executivo da Andifes Gustavo Balduino (Andifes) informa que “o relatório sobre o perfil do 
estudante” não será lançado na UFBA devido ao curto espaço tempo. Sugere por fazer um seminário 
sobre extensão. E o pleno aprova por aclamação o tema proposto pelo Secretário Executivo. E a 
presidente encerra a CLII Reunião Ordinária do Conselho Pleno. 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 

 


