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Ata da CLI Reunião Ordinária do Conselho da Andifes, convocada em 10 de maio de 2016, e 
realizada em 18 de maio do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: Avaliação da conjuntura 
sociopolítica e econômica, discussão sobre a suspensão das bolsas permanências; discussão 
sobre Idiomas sem Fronteiras – Participação Denise de Paula Martins de Abreu e Lima - 
Presidente do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) – MEC; Matriz de O.C.C. Andifes; Assuntos 
Gerais. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Maria Dantas 
Soares (UFRRJ) ; Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Angelo Roberto Antoniolli (UFS); Anísio 
Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Carlos Alexandre Netto (UFGRS); Carlos Eduardo 
Cantarelli (UTFPR); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Eliane Superti (UNIFAP); Elmiro Santos 
Resende (UFU); Flávio Antonio dos Santos (CEFET-MG); Gilciano Saraiva Nogueira (UFVJM); 
Iracema Santos Veloso (UFOB); Ivan Marques de Toledo Camargo (UNB); Jaime Arturo Ramirez 
(UFMG); Jaime Giolo (UFFS); Jefferson Fernandes do Nascimento (UFRR); João Carlos Salles 
Pires da Silva (UFBA);  José de Arimatea de Matos (UFERSA); Jose 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 
Carlos Cancellier de Olivo (UFSC); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Márcia Perales Mendes 
Silva (UFAM); Márcio Antônio da Silveira (UFT); 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 Lucia Cavalli Neder (UFMT); 
Maria Valéria Costa Correia (UFAL); Mauro Augusto Burkert Del Pino (UFPel); Miriam da Costa 
Oliveira (UFCSPA); Nair Portela Silva Coutinho (UFMA); Naomar Monteiro de Almeida Filho 
(UFSB); 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); Silvio Luiz de Oliveira 
Soglia (UFRB); Suely Salgueiro Chacon (UFCA); Sueo Numazawa (UFRA); Targino Araújo Filho 
(UFSCar); Tomaz Aroldo da Mota Santos e Zaki Akel Sobrinho (UFPR). Com os cumprimentos, a 
presidente Maria Lucia Cavalli Neder (UFMT), inicia a reunião com os informes: a proposta da 
Diretoria Executiva é que seja feito um documento para entregar ao novo Ministro da Educação e 
Cultura a partir das discussões da pauta de hoje; solicitar audiência com o Ministro da Educação 
e Cultura para entregar o documento; dar boas-vindas aos novos reitores empossados. Em 
seguida a palavra fica aberta para debate e demais informes. Reitor Zaki Sobrinho (UFPR), 
apresenta pontos a serem trabalhados no documento que será entregue ao Ministro da Educação 
e Cultura: o papel de destaque das universidades no projeto de desenvolvimento nacional; a 
Andifes deve buscar apoio parlamentar; melhorar a relação das universidades com os demais 
níveis de ensino; posição mais crítica em relação as políticas públicas de educação. O secretário 
Executivo da Andifes, Gustavo Balduino, explana sobre a atual situação do país, relata que em 
diálogo com a Deputada Margarida Salomão, a mesma se colocou à disposição para agendar 
reunião com a Frente Parlamentar da Educação e coloca que o Plano Nacional de Educação 
(PNE), deve ser o norte para qualquer diálogo. A vice-presidente da Andifes, reitora Ângela Paiva 
(UFRN), coloca: a Andifes deve aumentar o diálogo com a Frente Parlamentar em Defesa da 
Educação; se posicionar sobre a fusão do Ministério da Educação e Ministério da Cultura e fusão 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) com o Ministério das Comunicações 
(MC). A reitora Maria Valeira (UFAL), alerta que a Andifes deve se posicionar sobre o Programa 
Escola sem Partido. A reitora Valéria Heloísa Kemp (UFSJ) se despende do Pleno, apresenta o 
novo reitor da UFSJ, Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira e agradece o apoio da Andifes 
durante seu mandato. A reitora Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA), convida os reitores para o II 
Encontro do Observatório de Responsabilidade Social das Universidades Brasileiras, a ser 
realizado na UCSPA, nos dias 2 e 3 de junho de 2016. Após o debate, a presidente Maria Lucia 
faz os encaminhamentos: criar um documento para ser entregue ao Ministro da Educação, que 
sirva de referência para o diálogo, destacando o papel das universidades, seu protagonismo, 
defesa dos princípios, considerados pétreos para a educação, todo processo de expansão das 
universidades, pendências, defesa da autonomia universitária e educação pública e gratuita, e 



ainda informar que a Andifes está à disposição para dialogo. A reitora Margareth Diniz (UFPB), 
representante da Andifes na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), faz 
informes das reuniões em que participou: há 50 hospitais universitários, sendo 39 contratados e 
uma Empresa Pública, os hospitais funcionam em 31 instituições; há 10 hospitais sem contrato; 
de junho de 2015 a maio de 2016 foram realizadas 9 contratações, que podem realizar 
concursos, mas as contratações de servidores só serão feitas a partir do ano de 2017; de acordo 
com Acórdão nº 436/2016 – TCU – Plenário, não será mais necessário a sessão dos servidores 
dos hospitais universitários para a EBSERH; o presidente da EBSERH, Newton Lima, foi 
exonerado; há 6.812 servidores técnicos administrativos precarizados nos hospitais; houve 
alteração do estatuto social da EBSERH para fazer a inclusão de um representante dos 
superintendentes  dos hospitais. O presidente do Colégio de Pró-reitores de Graduação das Ifes 
(Cograd), Luiz Mello (UFG), relata que aconteceu nos dias 9 e 10 de maio, reunião ordinária do 
Cograd e entrega à presidente da Andifes, documento produzido nesta reunião, com intuito de 
subsidiar uma possível manifestação da Andifes, acerca da Lei de Estado de Alagoas, que proibia 
professores da rede pública de opinarem sobre diversos temas em sala de aula e determinava 
que os docentes mantivessem neutralidade política, ideológica e religiosa. A presidente Maria 
Lucia Neder informa: está confirmado a reunião do Conselho Pleno em Cuiabá/MT, nos dias 28 e 
29 de junho, reunião em que acontecerá  a eleição da nova diretoria Executiva da Andifes; foi 
aceita a indicação da Andifes para representação no Conselho Nacional de Educação (CNE), em 
decreto publicado no dia 10 de maio, a presidente da Andifes foi nomeada para compor a Câmara 
de Educação Superior do CNE, no entanto o novo presidente, informou que irá rever todos os 
atos publicados pela presidente anterior; o Ministério da Educação (MEC) suspendeu novas 
inscrições para o Programa de Bolsa Permanência (PBP); a Capes lançou o edital Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), e estará aberto até o dia 20 de junho; sobre 
professores aposentados que retornaram para a universidade e o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (MPOG) não está autorizando o pagamento dos benefícios devidos, a 
Andifes solicitou esclarecimentos à Procuradoria-Geral Federal, que se manifestará por meio de 
uma nota, que será levada para a presidente da República. Em seguida o Pleno recebe a 
professora Denise de Paula Martins de Abreu e Lima, presidente do Programa Idiomas sem 
Fronteiras (IsF), que apresenta a proposta do Sistema Nacional de Revalidação de Diplomas 
(SINARD), esclarece que a proposta é que o MEC crie este sistema, que tem por objetivo agilizar 
o processo de revalidação de diplomas; solicita o apoio da Andifes. Em seguida a professora 
explana acerca do programa idiomas sem fronteira e informa que haverá ajustes de bolsa nas 
universidades. A presidente Maria Lucia Neder, destaca a importância da internacionalização nas 
universidades, agradece a presença da professora Denise Abreu e informa que a Andifes está à 
disposição para discussões. A vice-presidente Ângela Paiva (UFRN) relata: participou de reunião 
ordinária Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace), e  
uma das pautas da reunião era trabalhar indicadores da assistência estudantil, para contribuir 
com a  elaboração da Matriz Andifes; o Colégio de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 
Federais (COEX) se reuniu, e informou que o Colégio está construindo um documento com 
encaminhamentos para Andifes destacando perspectivas, necessidade, avanços, conquistas e 
manutenção das políticas, e também está trabalhando na construção de indicadores para a matriz 
Andifes; participou de reunião com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, na ocasião destacou os 
assuntos de interesse da Andifes e do Ministério da Saúde: sustentabilidade e consolidação dos 
cursos de medicina e demais cursos da área de saúde principalmente no interior do país; 
necessidade de trabalhar a consolidação dos hospitais universitários e hospitais de ensino, dentro 
das novas perspectivas da Portaria nº 1.127, que institui as diretrizes para a celebração dos 
Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), para o fortalecimento da 
integração entre ensino, serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o 
ministro se colocou à disposição para uma agenda com a Diretoria da Andifes, para dar 
continuidade as discussões. Neste momento a presidente da Andifes convida o coordenador do 
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Forplad), Tomás Dias Sant’Ana e a coordenadora da Comissão de Modelos 
do Forplad, Alda Maria Sanchez, para fazer apresentações sobre a matriz Andifes. A professora 
Alda Sanchez faz apresentação da Propostas de alteração na Matriz de Alocação de Recursos e 



o pró-reitor Tomás Dias faz apresentação da Proposta de equalização da RAT (Relação Aluno x 
Técnico) para as IFES. Em seguida a palavra fica aberta para debate das apresentações 
realizadas. Após o debate, o Pleno delibera por utilizar a matriz que já é utilizada, tendo em vista 
que as propostas de alteração na Matriz devem ser analisadas com mais tempo. A presidente 
Maria Lucia Neder parabeniza, agradece, destaca a importância do trabalho realizado pelo 
Forplad e informa que nas próximas reuniões será destinado um espaço para análise das 
propostas de mudanças da matriz. Em seguida o Pleno recebe o Procurador-Geral Federal, 
Renato Rodrigues, que agradece a parceria da Andifes com a PGF enquanto Procurador e 
despende do Pleno. A presidente agradece o empenho e disponibilidade do Procurador-geral 
Renato Rodrigues nos assuntos das universidades federais, agradece a presença de todos e 
encerra 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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