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Ata da CLV reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 6 de setembro de 2016 e 
realizada em 28 de setembro do mesmo ano, em Brasília/DF, com a pauta: Secretário Paulo Barone – 
SESU/MEC; FASUBRA; Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança no Âmbito do Poder 
Executivo Federal – Auditor interno-Jeferson Alves dos Santos – UNIFAL-MG; Secretário- Adjunto 
Cassiano de Souza Alves – MPOG - Apresentar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) nas 
Universidades Federais; Estudo sobre o orçamento da Educação; Presidente Maria Inês Fini – Inep; 
Aprovação do orçamento da Andifes – competência 2016; Encerramento da CLVI reunião ordinária do 
Conselho Pleno. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Lúcia de Assis 
Simões (UFTM); Ana Maria Dantas Soares (UFRRJ); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Angelo Roberto 
Antoniolli (UFS); Anísio Brasileiro de Freiras Dourado (UFPE); Carlos Alexandre Neto (UFRGS); Carlos 
Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Eliane Superti (UNIFAP); 
Elmiro Santos Rezende (UFU); Flávio Antonio dos Santos (CEFET-MG); Gilciano Saraiva Nogueira 
(UFVJM); Henry de Holanda Campos (UFC); Iracema Santos Veloso (UFOB); Isabel Cristina Auler Pereira 
(UFT); 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 Arimatéia 
Dantas Lopes (UFPI); José Roberto Soares Scolforo (UFLA); Liane Maria Calarge (UFGD); Luiz Carlos 
Cancellier de Olivo (UFSC); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Márcia Perales Mendes Silva (UFAM); 
Marco Antonio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcus Vinicius David (UFJF); Margareth de Fátima 
Formiga Melo Diniz (UFPB); Maria José de Sena (UFRPE); Maria Valária Costa Correia (UFAL); Mauro 
Augusto Burkert Del Pino (UFPel); Mirian 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); Reinaldo Centoducatte (UFES); Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira (UFSJ); Sidney Luiz de 
Matos Mello (UFF); Silvio Luiz de Oliveira Soglia (UFRB); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Sueo 
Numazawa (UFRA); Tomaz Aroldo da Mota Santos (UNILAB);Zaki Akel Sobrinho (UFPR).A presidente da 
Andifes inicia a reunião cumprimentando o pleno, em seguida faz os informes: participou da mesa de 
abertura do Seminário da Universidade Aberta do Brasil, em comemoração aos 10 anos da Educação à 
Distância (EAD); participou da reunião do Conselho Superior da CAPES, onde foi feita uma reformulação 
do programa Ciências Sem Fronteiras. Em seguida, a presidente passa a palavra para os presidentes das 
Comissões temáticas da Andifes, para apresentar ao Pleno os assuntos tratados na reunião do dia 
anterior: Reitor Paulo Márcio (UNIFAL-MG), presidente da Comissão de Recursos Humanos, inicia 
informando sobre a reformulação da Comissão, e a nova presidente da Comissão é a reitora Nilda Soares 
(UFV), e informa que ainda não saiu a portaria sobre a contratação de pessoal, a orientação que se tem, é 
realizar as contratação e quando sair a portaria essas nomeação serão regulamentadas por convalidação 
de ato. O reitor Orlando do Amaral (UFG), presidente da Comissão de Orçamento, informa a 
recomposição da Comissão, em seguida explana os principais assuntos debatidos na reunião: execução 
orçamentária do ano de 2016 e 2017; a Matriz de distribuição orçamentária; o MEC passou a informação 
que o orçamento do ano de 2017, será o do ano de 2016 com uma redução de 6,74% sem o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período; O Secretário da SESU está pleiteado ao 
Congresso Nacional a complementação do Orçamento para o ano de 2017. A reitora Cleuza Maria 
(FURG), presidente da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico, faz uma explanação para o Pleno, para 
explicar pontos importantes sobre a Medida Provisória nº 746/2016, que trata da reforma do Ensino Médio. 
Aberto a questionamentos: o reitor João Carlos (UFBA) convida para o Seminário sobre o Ensino Médio 
que será promovido pela UFBA, no dia 21 de outubro de 2016. A reitora Maria Lucia (UFMT) sugere que a 
Andifes formule um posicionamento sobre a reforma do Ensino Médio, em defesa da licenciatura e a 
formação de professores. Respondido os questionamentos a presidente da Andifes ressalta a importância 
de debater sobre a Reforma do Ensino Médio, e em dezembro a Andifes promoverá um Seminário sobre o 
tema. No próximo ponto da pauta o pleno recebe representantes da FASUBRA, Gibran Ramos e Léia de 
Souza, que fala a respeito da greve em defesa das Universidades Federais. A presidente da Andifes 
propõe que seja feita uma reunião entre a Diretoria Executiva da Andifes e a FASUBRA. No período da 
tarde, o pleno recebe o Auditor, Jefferson Santos (UNIFAL-MG), fala sobre a gestão de risco, governança 
e controle. Os objetivos do Controle interno, constitui a primeira linha de defesa, operado por todos os 
operadores públicos, levam em conta os riscos e os objetivos, estratégicas e impactos sobre os objetivos 
institucionais, o sistema trabalha também com os prazos a serem cumpridos por todos os gestores, a partir 
do dia 11 de maio de 2017, a gestão de risco já deve ser implantada em todas as Universidades Federais. 
Respondido os questionamentos, a presidente da Andifes agradece e finaliza a participação do Auditor 
Jefferson Santos. No próximo ponto da pauta a Andifes recebe a Secretária Executiva, Maria Helena 



(SE/MEC) e o secretário Rossieli Soares (SEB), a Secretária Maria Helena (MEC) ressalta a importância 
do diálogo permanente do MEC com a Andifes; sobre a reforma do Ensino Médio, não é um assunto novo, 
em outros governos já se falava sobre a reforma, o número crescente de evasão no Ensino Médio é 
preocupante, essa situação exige uma atitude no sentido de diminuir o número de evasão, e a reforma é 
uma solução para esse problema crescente. Rossieli Soares (SEB) coloca que a estratégia é a renovação 
do Ensino Médio, levando em conta todas as diversidades do Brasil; a reforma so Ensino Médio já foi 
amplamente debatida com outras entidades ligada a educação; tem-se a idéia de inserir a matricula em 
tempo integral ao Ensino Médio. Aberto a questionamentos, o pleno demostra a preocupação com a 
reforma e sobre a flexibilização das estruturas curriculares e sobre o corte do orçamento das 
Universidades Federais para o ano de 2017. Em resposta aos questionamentos, o secretário Rossieli 
Soares (SEB), informa que a Base Nacional Comum Curricular, vai ajudar a definir os direitos de 
aprendizagem de todos os alunos do país. A secretária Maria Helena (SE/MEC) ressalta que o MEC está 
trabalhando para minimizar os impactos no orçamento para o ano de 2017, mas nesse momento não é 
possível afirmar que liberação orçamento será em sua totalidade. A presidente Ângela Paiva, reforça o 
convite para os Secretários participarem do Seminário sobre o Ensino Médio promovido pela UFBA, relata 
como proveitosa e oportuna a participação dos secretários na reunião da Andifes, e afirma que a Andifes 
está sempre aberta a diálogo com o MEC. No próximo momento, o pleno da Andifes aprova sem 
alterações as anuidades da Andifes. A presidente da Andifes apresenta ao pleno proposta de criação do 
Colégio dos gestores de Comunicação, que é aprovada com a ressalva de que os membros do colégio 
devem ser indicados pelo reitor da referida Universidade Federal. Como assuntos gerais: o reitor Zaki Akel 
(UFPR) manifesta a sua preocupação com a multa que recebeu do Tribunal de Contas da União (TCU) 
sobre as obras que não foram concluídas, pois o TCU entende que só pode abrir uma obra se houver a 
totalidade da verba para a conclusão da obra. Dessa forma o reitor solicita que a Andifes elabore um 
documento contendo a explicação das dificuldades financeiras que as Universidades estão passando para 
que sirva de defesa para a UFPR e outras Universidades futuras que passe pelo mesmo processo. O 
Coordenador Daniel Passarelli (COEX) informa que não há previsão no MEC para investimento no 
programa Mais Cultura. Os reitores Carlos Alexandre (UFRGS); Maria Lucia (UFMT); Ivan Camargo (UnB) 
se despedem da Andifes, agradecendo todo o aprendizado que receberam na Andifes. A presidente da 
Andifes agradece os reitores e se despede. Nada mais havendo de se tratar na reunião, a presidente 
encerra a CXLV reunião ordinária 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. 
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