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Ata da CLIV reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 3 de agosto e 
realizada em 9 de agosto do mesmo ano, em Brasilia, com a pauta: Secretário Paulo Barone 
(SESU), temas de interesse das universidades federais; Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão – Governo Digital:- Decreto 8.777/2016 e Plano de Dados Abertos 
(proposta de modelo para Universidades/Institutos Federais).- Portal de Serviços (inclusão de 
serviços no Portal e apresentação de lista exemplificativa com serviços comuns).- Decreto nº 
8.789/2016 - compartilhamento de base de dados;  Plano de trabalho da Andifes em 2016/17; 
Assuntos gerais e Ato conjunto com a Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Pública, de 
lançamento da IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação da 
Universidades Federais Brasileiras.Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes 
legais: Ana Lúcia de Assis Simões (UFTM); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Angelo Roberto 
Antoniolli (UFS); Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Carlos Edilson de Almeida 
Maneschy (UFPA); Carlos Eduardo Cantarelli (UTFPR); Eliane Superti (UNIFAP); Elmiro Santos 
Resende (UFU); Flávio Antonio dos Santos (CEFET-MG); Gilciano Saraiva Nogueira (UFVJM); 
Henry de Holanda Campos (UFC); Horácio Schneider (UFPA); Iracema Santos Veloso (UFOB); 
Isabel Cristina Auler Pereira (UFT); Ivan Marques de Toledo Camargo (UnB);  Jaime Arturo 
Ramírez (UFMG); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes 
(UFPI); José Roberto Soares Scolforo (UFLA); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UNILA); 
Julianeli Tolentino de Lima (UNIVASF); Liane Maria Calarge (UFGD); Luiz Pedro San Gil Jutuca 
(UNIRIO); Marco Antonio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcone Jamilson Freitas  Souza 
(UFOP); Marcus Vinicius 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); Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA); Nair Portela Silva 
Coutinho (UFMA); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Orlando Afonso Valle do Amaral 
(UFG); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Raimunda Nonata Monteiro (UFOPA);  
Roberto Leher (UFRJ); Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira (UFSJ); Sidney Luiz de Matos 
Mello (UFF); Silvio Luiz de O. Soglia (UFRB); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Sueo Numazawa 
(UFRA); Tomaz Aroldo da Mota Santos (UNILAB); Com os cumprimentos, a presidente inicia a 
reunião apresentando a primeira pauta de reunião da sua gestão como presidente da Andifes. Na 
oportunidade a presidente parabeniza a reitora Maria Lucia (UFMT) pela gestão como presidente 
da Andifes e realização da reunião na UFMT. No segundo momento a presidente faz os informes 
das primeiras reuniões de sua gestão: no dia 2 de agosto participou do Seminário “Marco Legal 
da Ciência Tecnologia e Inovação”, na Câmara dos Deputados, o seminário tratou basicamente 
de aspectos do Marco Legal e regulamentação pelo Congresso Nacional, Lei nº 13.243/16. No dia 
3 de agosto houve uma audiência com o Ministro da Educação (MEC), Mendonça Filho, a 
conversa se baseou nos seguintes assuntos: documento aprovado pelo Pleno em Cuiabá 
“Educação, gratuidade e inclusão” / orçamento/ preenchimento das vagas ociosas/ e por fim falou 
com o ministro a necessidade da ampliação do diálogo Andifes e MEC. O ministro se mostrou 
solidário as causas da Andifes e se dispôs a participar de reunião com o Conselho Pleno. Sobre o 
Projeto de Emenda à Constituição (PEC) nº 241 /2016 que Altera o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, a Andifes se mostrou 
enfaticamente contraria a PEC, pois ela afeta diretamente a educação brasileira. O ministro se 
mostrou favorável à aprovação da PEC e não se sabe qual será o novo andamento da PEC. 
Sobre o Orçamento o ministro pediu o prazo de 15 dias para que o financeiro seja liberado. 
Ontem foi liberado no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC) o 
orçamento, mas a liberação não foi conforme a inflação como disse o Ministro e não houve o 
orçamento para o programa Mais Médicos. O vice-presidente da Andifes Paulo Márcio (UNIFAL-
MG) diz que é preciso verificar com o ministro como ficará o orçamento para 2017/ em reunião 
com o Secretário de Ensino Superior (SESu), Paulo Barone, ele informou que a questão de 
pessoal e concurso para o ano de 2017 está relacionado diretamente com o orçamento do 
próximo ano/ a Andifes enviou um oficio Andifes nº081/2016  ao relator da Lei de Diretrizes 



Orçamentárias (LDO) de 2017 solicitando excepcionalizar as Instituições Federais de Ensino 
Superior no texto da PLDO de forma a garantir que as IFES possam realizar normalmente em 
2017 a admissão de seus servidores, observados os regulamentos vigentes, salvo no caso de 
que o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) assegure formalmente que os 
referidos decretos regulamentadores dos BEQs e do QRSTA sejam normalmente aplicados no 
exercício de 2017. Aberto para colocações do Pleno, o pró-reitor Vilson Ongaratto (FORPLAD) 
informa que para os Institutos Federais também houve corte no orçamento, e quando liberou o 
SIMEC o fórum não chegou a conclusão de qual foi o critério utilizado pelo MEC para a liberação 
do orçamento. O FORPLAD orienta que as Universidades façam o lançamento do orçamento até 
a meia noite de hoje. O pró-reitor Daniel Pansarelli (COEX) se mostra preocupado pois a 
extensão ainda não está composta na Matriz Orçamentária da Andifes. No próximo momento da 
pauta de reunião da Andifes o Pleno recebe a participação do Secretário de Educação Superior 
(SESu) Paulo Barone, a presidente da Andifes agrade a presença do Secretário e apresenta a 
nova Diretoria Executiva eleita, em seguida ressalta ao Secretário os principais assuntos a serem 
tratados e passa a palavra ao Secretário que inicia informando que o orçamento para o ano de 
2017 das Universidades Federais, segundo consta no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA), terá 
um corte de 20%. Diz ainda que apesar de todos os esforços realizados pela pasta, sobretudo na 
incorporação dos R$ 6 bilhões contingenciados, o ano de 2017 será um ano difícil /  a meta é 
garantir 95% de custeio e 65% de capital / Na ocasião, ele também falou do programa de 
extensão (PROEXT) e da garantia de pagamento para o segundo ano na ordem de R$ 50 
milhões para serem executados, a partir do ano que vem, com programas novos, possivelmente, 
com um ano de duração / o PNAES estará preservado do corte orçamentário. Aberto para 
colocações do Pleno a presidente da Andifes diz que o cenário é preocupante e que o orçamento 
anunciado é insuficiente para as despesas essenciais, considerando que para cobrir todas elas, a 
proposta do coletivo de reitores e informada ao ministério da Educação (MEC) é de um reajuste 
pela inflação (9,32%) do ano acrescido de 2,5% correspondente ao crescimento do sistema 
federal em relação ao aluno equivalente. Como encaminhamentos do período da manhã: a reitora 
Margareth de Fátima (UFPB) informa que foi empossada no Conselho da EBSERH, e é preciso a 
indicação de um representante da Andifes para o Comitê Gestor do REUF. Houve uma 
recomposição das Comissões temáticas da Andifes que tem as seguintes alterações: a comissão 
de autonomia terá como presidente a reitora Maria José de Sena (UFRPE); a reitora Soraya 
Smaili (UNIFESP) passa a integrar a Comissão de orçamento. No período da tarde, inicia a 
reunião com a participação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), 
Elise Sueli Gonçalves que discursa sobre como contribuir para o aumento da transparência do 
governo, criando melhores possibilidades de controle social das ações governamentais. Como 
informes a presidente da Andifes informa que recebeu o convite para fazer a próxima reunião da 
Andifes na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) no dia 31 de 
agosto e 1º de setembro / a presidente apresenta ao Conselho Pleno o calendário de reuniões do 
segundo semestre de 2016 / propõe ao Pleno que seja feita uma semana temática em todas as 
Universidades Federais sobre Educação Pública de Qualidade e Inclusão Social. No próximo 
momento da pauta: Ato conjunto com a Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Pública, 
de lançamento da IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação 
da Universidades Federais Brasileiras. A presidente 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. 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Henrique de Sousa Balduino 
Secretário executivo da Andifes 

 


