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Ata da CLXII reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 7 de abril de 2017 e 
realizada em 27 de abril do mesmo ano, em Brasília/DF, com a pauta: Abertura e Informes; Secretário de 
Educação Superior Paulo Barone – MEC; Regulamentação do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação 
– Reitor Emmanuel Zagury Tourinho e Professora Francilene Garcia – Consecti; Agenda de trabalho 
Andifes 2017/2018; A expansão das Universidades Federais, critérios para criação de novas universidades 
e campi; Apresentação do Movimento 2022. O Brasil que queremos; Assuntos Gerais; Encerramento da 
CLXII reunião ordinária do Conselho Pleno. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes 
legais: Ana Lúcia de Assis Simões (UFTM); Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Carlos Henrique 
Figueiredo Alves (CEFET-RJ); Cláudia Aparecida Marliére de Lima (UFOP); Cleuza Maria Sobral Dias 
(FURG); Dagoberto Alves de Almeida (UNIFEI); Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Flávio Antonio dos 
Santos (CEFET-MG); Gilciano Saraiva Nogueira (UFVJM); Henry de Holanda Campos (UFC); Iracema 
Santos Veloso (UFOB); Isabel Cristina Auler Pereira (UFT); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); 
José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José de Arimatea de Matos (UFERSA); Klaus Werner Capelle 
(UFABC); Liane Maria Calarge (UFGD); Lucia Campos Pellanda (UFCSPA); Luiz Alberto Pilatti (UTFPR); 
Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Marcelo Augusto Santos Turine (UFMS); Márcia Perales Mendes 
Silva (UFAM); Marco Antonio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcus Vinicius David (UFJF); Margareth de 
Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB); Maria Valária Costa Correia (UFAL); Minoru Martins Kinpara (UFAC); 
Myrian Thereza de Moura Serra (UFMT); Nair Portela Silva Coutinho (UFMA); Naomar Monteiro de 
Almeida Filho (UFSB); Nielsen de Paula Pires (UNILA); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Orlando 
Afonso Valle do Amaral (UFG); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Pedro Rodrigues Curi Hallal 
(UFPel); Reinaldo Centoducatte (UFES); Ricardo Luis Louro Berbara (UFRRJ); Ricardo Luiz Lange Ness 
(UFCA); Rui Vicente Oppermann (UFRGS); Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira (UFSJ); Silvio Luiz 
de Oliveira Soglia (UFRB); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Sueo Numazawa (UFRA); Valder Steffen 
Júnior (UFU); Vicemário Simões (UFCG); Wanda Aparecida Machado Hoffmann (UFSCar). Com os 
cumprimentos, a presidente inicia a CLXII Reunião do Conselho Pleno da Andifes. Primeiramente a 
presidente faz uma breve análise do Seminário: “O que diz o Censo da Educacional Superior 2015?” 
promovido pela Andifes, no dia 26 de abril do mesmo ano, conclui que foi proveitoso e houve avanços 
positivos sobre o assunto. Faz os Informes: Em reunião com o Ministro da Educação (MEC), a Diretoria 
Executiva entregou um Ofício em defesa da Matriz Orçamentária Andifes; o Superior Tribunal Federal 
(STF), decidiu pela legitimidade da cobrança dos cursos de espacialização nas Universidades Federais, 
essa decisão não significa obrigatoriedade, e sim uma possibilidade, a Universidade usará de sua 
autonomia para decidir sobre o assunto; Em reunião da Diretoria Executiva com o MEC, a Secretária 
Executiva, Maria Helena Guimarães de Castro, sensibilizada com o pleito da Andifes garantiu que não 
faltará recursos financeiros para as Universidades Federais finalizarem o ano de 2017; Em reunião com o 
Ministro da Ciência Tecnologia e Inovação o Ministro informou, que a liberação dos recursos depende da 
melhoria do cenário econômico do país; o reitor Kaus Kapelle (UFABC), representou a Andifes no evento 
Espanha Brasil, que abordou o tema da crise econômica comparando a crise Espanhola com a Brasileira, 
e conclui que as Universidades têm um importante papel para o crescimento do país, a valorização das 
Universidades é um dos principais métodos para que o Brasil supere a crise. Finalizando os informes, o 
Pleno da Andifes recebe o Secretário da Secretária de Educação Superior, Paulo Barone, a presidente 
cumprimenta e passa a palavra para o secretário, que inicia com informes: a etapa de maior dificuldade foi 
superada; a respeito do ofício entregue a qual solicita a suplementação de orçamento, o MEC vai tratar 
cada caso individualmente; o MEC está sofrendo um contingenciamento de recursos em todos os setores, 
e será aplicado de maneira uniforme, o MEC está fazendo esforços para que os projetos em andamento 
não sejam severamente afetadas com o corte; as Universidades mais novas estão sendo especificamente 
tratadas pelo MEC; nesse momento a suplementação orçamentária não está prevista pelo Ministério; o 
secretário orienta que seja feito uma redução dos gastos com diárias e passagens; solicita, também, a 
representação da Andifes na plataforma Carolina Bori a qual reúne informações para orientar e coordenar 
o processo de revalidação/reconhecimento de diplomas estrangeiros. Aberto a questionamento do Pleno, 
foram apresentados: preocupação a respeito da Portaria que extinguiu alguns cargos, sendo necessário 
terceirizar alguns cargos, gerando aumento no custeio das Universidades; vagas judicializadas junto ao 
MEC; necessidade de intérpretes de Libras; a necessidade de suplementação de orçamento. Em resposta 
aos questionamentos o Secretário Paulo Barone (SESU) orienta pela contração de temporários a 
terceirizados, pois a despesa passará a ser de pessoal e não de custeio; a Educação Superior é muito 
importante para o Brasil e está sendo tratada com o devido cuidado; a expansão tem que ser feita de 



forma muito cuidadosa. A presidente agradece e finaliza a participação do Secretário no Conselho Pleno. 
A próxima pauta é sobre a Regulamentação do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTIE), o reitor 
Emmanuel Tourinho (UFPA), inicia informando que o Código de Ciência, Tecnologia e Inovação tem como 
principal ideia promover a segurança juridica e desenvolvimento dos projetos de pesquisa dentro das 
Universidades, a Andifes defende que o decreto que regulamenta o Código trate apenas dos pontos que 
dependem de regulamentação. A professora Francielene Garcia, presidente do Conselho Nacional de 
Secretários para Assuntos de Ciência Tecnologia e Inovação (Consecti), inicia dizendo que é necessário 
assegurar um orçamento mínimo sem contingenciamento para o CTIE, é preciso considerar a 
Institucionalização da Ciência e Tecnologia como forma estratégica para o desenvolvimento do país. A 
presidente do Consecti solicita apoio da Andifes para dar continuidade aos trabalhos conjuntamente. A 
presidente da Andifes agradece e finaliza a participação da professora Francielene Garcia. No período da 
tarde, a presidente da Andifes apresenta a Agenda de trabalho Andifes para os anos de 2017/2018, e 
conjuntamente com o pleno aprova a agenda de trabalho. No próximo ponto da pauta o Pleno trata sobre a 
expansão das Universidades Federais, critérios para criação de novas Universidades e Campi, o reitor 
José Arimatéia (UFPI) que faz parte do Grupo de Trabalho sobre a Criação de novos Campis, coordenado 
pela reitora Maria José (UFRPE), que não pôde estar presente na reunião da Andifes, o referido Grupo 
elabora critérios para a criação de novos campi, o reitor José Arimatéia (UFPI) apresenta alguns critérios 
de criação para o Pleno da Andifes. Aberto a questionamentos, os principais pontos levantados foram: que 
não há que se falar em expansão enquanto o país estiver passando pela crise financeira, a Expansão feita 
pelo REUNI, foi feita com os recursos disponíveis e da forma correta; a Lei do Plano Nacional do 
Desenvolvimento (PNE) delibera a expansão até o ano de 2024; é preciso diminuir o número evasão de 
alunos. A reitora Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV), do Grupo de trabalho de criação de novos Campi, 
responde os questionamentos e finaliza a pauta da reunião. No próximo ponto da pauta da Reunião da 
Andifes tratam sobre a apresentação do Movimento 2022. O Brasil que queremos. O professor Isaac 
Roitman, é recebido pela Presidente da Andifes, que o cumprimenta e passa a palavra, o professor Isaac 
Roitman, Cumprimenta o Pleno e agradece o espaço na agenda do pleno da Andifes, apresenta os 
objetivos do Movimento que nasceu como uma parceria da Universidade de Brasília (UnB), através do 
Núcleo de Estudos do Futuro (n-Futuros), e a União Planetária (UP), e tem como objetivo principal abrir 
um espaço de reflexão com a participação de toda a sociedade para sugerir e sinalizar o fortalecimento no 
Brasil de uma sociedade humana e honrada, livre, justa, fraterna, saudável, harmoniosa e feliz, que 
dignifique a nossa Pátria. Atualmente, o Movimento conta com a participação de cerca de 50 pessoas, que 
fazem parte da Comissão Geral, do Conselho Consultivo e Colegiado. Além do relacionamento do 
Movimento com os seus membros. Finalizada a apresentação a presidente da Andifes informa que o 
movimento tem o apoio e parceria da Andifes. Finaliza a participação do professor Isaac Roitman e em 
seguida a presidente faz os encaminhamentos da reunião do Conselho Pleno: o secretário Executivo da 
Andifes, Gustavo Balduino, sugere que seja criado um grupo para o Programa de Apoio à Formação 
Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas; A pró-reitora Tania Aparecida (UNIFESP) solicita, em 
nome da reitora Soraia Smaili (UNIFESP) que a Andifes se manifeste a favor do Hospital da Universidade, 
para que não seja excluído da portaria do Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), 
a presidente da Andifes informa que a Andifes se pronunciará em defesa do hospital Universitário da 
(UNIFESP); o pró-reitor Daniel Pansarelli (COEX) propõe um reunião entre o COEX e o COGRAD para 
tratar sobre o Fundo Nacional de Expansão Universitária, e a expansão na graduação; a presidente da 
Andifes, Ângela Maria, informa que o calendário de audiências da Base Nacional Comum Curricular está 
disponível para consulta no site da Andifes; o Secretário Executivo da Andifes, Gustavo Balduino, propõe 
que seja discutido em Seminário Andifes a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Não 
mais havendo assuntos para serem tratados a presidente da Andifes finaliza a CLXII 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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