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Ata da CLXIII reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 16 de maio de 2017 e realizada em 31 
de maio do mesmo ano, com pauta: Políticas e regulação para a Inovação: Gesil Sampaio Amarante Segundo; 
Critérios para a criação de novas Universidades, novos Campi e transformação de Campus em Universidade;  
Expansão das redes da RNP: Nelson Simões; Politicas de Recursos Humanos para as Universidade Federais; 
Secretária Executiva (MEC): Maria Helena Guimarães de Castro e Assuntos Gerais. Ângela Maria Paiva Cruz 
(UFRN); Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Carlos Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ); Cleuza Maria 
Sobral Dias (FURG); Eliane Superti (UNIFAP); Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Flávio Antônio dos Santos 
(CEFET-MG); Gilciano Saraiva Nogueira (UFVJM); Henry de Holanda Campos (UFC); 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); Klaus Werner Capelle (UFABC); Liane Maria Calarge (UFGD); Lúcia de 
Campos Pellanda (UFCSPA); Luís Carlos Cancellier de Olivo (UFSC); Luis Eduardo Bovolato (UFT); Luiz Alberto 
Pilatti (UTFPR); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Marcelo Augusto Santos Turine (UFMS); Marco Antônio 
Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcus Vinícius David (UFJF); Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz(UFPB); 
Maria José de Sena (UFRPE); Maria Valéria Costa Correia (UFAL); Maurílio de Abreu Monteiro (UNIFESSPA); 
Myrian Thereza de Moura Serra (UFMT); Nair Portela Silva Coutinho (UFMA); Naomar Monteiro de Almeida Filho 
(UFSB); Nielsen de Paula Pires (UNILA); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); Paulo Márcio de Faria e Silva 
(UNIFAL-MG); Pedro Rodrigues Curi Hallal (UFPel); Raimunda Nonata Monteiro (UFOPA Ricardo Luiz Lange Ness 
(UFCA); Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR); Rui Vicente Oppermann (UFRGS); Sérgio Augusto Araújo da Gama 
Cerqueira (UFSJ); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Sueo Numazawa (UFRA); Valder Steffen Júnior (UFU); 
Vicemário Simões (UFCG); Wanda Hoffmann (UFSCar). Com os cumprimentos, a presidente da Andifes, reitora 
Ângela Maria Paiva, inicia com o informe: hoje pela manhã está acontecendo uma audiência pública na Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo, sobre a importância da educação para o desenvolvimento regional, a 
Senadora Fátima Bezerra, que preside a comissão, convidou a Andifes para participar da audiência, e durante o 
período da manhã a presidente estará juntamente com o reitor Julianeli Tolentino de Lima (UNIVASF), representando 
a Andifes, dessa forma a condução da reunião fica a cargo do 1º Vice-presidente, Paulo Márcio Farias (UNIFAL-MG), 
que logo inicia a primeira pauta com os informes: o Secretário Executivo Gustavo Balduino, informa que no mês de 
julho, nos dias 27 e 28, haverá a eleição da Diretoria Executiva da Andifes e a homologação do Diretório Nacional, 
reunião que será realizada na Universidade da atual presidente da Andifes, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Na próxima pauta, o pleno da Andifes recebe o Diretor Técnico do Fórum Nacional de Gestores de 
Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC), Gesil Segundo, que apresenta política de inovação orientada à 
transferência de Tecnologia, e aspectos do novo Marco Legal de Ciência Tecnologia e Inovação Brasileiro (Emenda 
Constitucional número 85 e a Lei 13.273/2016), apresenta alguns pontos da Lei que estão em processo de regulação 
e enfatiza que é preciso que existam legislações estaduais compatíveis com o Marco Legal. Aberto aos 
questionamentos: O reitor Klaus Capelle (UFABC), sugere que seja criado uma espécie de manual para a utilização 
do código, que possa auxiliar as universidades no uso da nova lei. A pró-reitora, Maria Clorinda Soares Fioravanti 
(COPROPI), ressalta que existe três coisas básicas que é preciso resolver: as Universidades terem um quadro 
próprio de gestores de Inovação, ter um suporte mínimo de pessoal técnico que atenda os grandes laboratórios e por 
fim buscar recursos adicionais para compor a matriz Andifes. O presidente da mesa, Paulo Márcio (UNIFAL-MG), 
agradece a participação do diretor Gesil Segundo e finaliza a participação. Logo em seguida a Andifes recebe o 
Diretor Geral Nelson Simões, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que inicia agradecendo a participação 
na reunião do Conselho Pleno da Andifes, fala sobre as metas da RNP, sobre conectar todos os campis das 
Universidades com cabo de fibra optica, essa meta estava sendo realizada de forma contínua até o ano de 2015 
quando houve contingência de orçamento, e essa meta ficou prejudicada. O Diretor da RNP finaliza solicitando o 
apoio da Andifes no sentido de fazer a interiorização em conjunto com outros estados e realizar inclusões. Aberto a 
questionamentos e respondido os questionamentos, o vice presidente, Paulo Márcio, oferece o apoio da Andifes a 
RNP e ressalta que o trabalho da RNP traz grandes ganhos para o conjunto da Ciência e Tecnologia do país. O reitor 
finaliza a pauta e inicia a nova pauta a ser discutida pela Andifes: Critérios para a criação de novas Universidades, 
novos Campi e transformação de Campus em Universidade. O reitor José Arimatéia Dantas (UFPI), apresenta ao 
pleno o documento que foi elaborado pela Comissão de Novas Universidades da Andifes. O reitor Klaus Capelle 
(UFABC) ressalta que é preciso levar em consideração as experiências passadas a respeito da criação de novas 
Universidades, e nesse momento é preciso levar em conta a situação financeira que o país enfrenta, assim ao pensar 
na criação de uma nova Universidade é preciso planejamento. O secretário Executivo, Gustavo Balduino, ressalta 
que esse é um momento muito importante para a Andifes, é preciso elaborar um documento muito bem 
fundamentado para que seja apresentado ao Ministério da Educação, conforme solicitado pelo Ministro Mendonça 
Filho. O reitor Orlando do Amaral (UFG) ressalta que é necessário adequar a criação de novas Universidades ao 
cenário atual. Finalizada as colocações, o reitor José Arimatéia Dantas (UFPI), pondera a necessidade da realização 
de um seminário sobre a criação de novas Universidades Federais. A presidente da Andifes, reitora Ângela Paiva, 
agradece as colocações e finaliza a pauta. Iniciada a pauta Politicas de Recursos Humanos para as Universidade 
Federais, a presidente da Andifes passa a palavra ao pró-reitor de Gestão de pessoas, Maurício Viegas (UFRGS), 
que inicia informando que em março desse ano foi realizada uma reunião que tratou do tema de gestão por 



competência e o fórum encaminhará ao MEC um documento a respeito do Decreto 5.707/2016 que institui a Política 
e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
e regulamenta dispositivos da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. No período da tarde o pleno recebe a 
equipe do MEC, Secretária Executiva, Maria Helena (SE/MEC); Iara Ferreira Pinheiro (SPO) e o secretário adjunto do 
MEC, Felipe Sartori Sigollo. A presidente faz uma síntese sobre os principais assuntos a serem abordados: 
cumprimento das metas no que diz respeito às questões acadêmicas, infraestrutura, aquisição de equipamentos; a 
necessidade de suplementação orçamentária; liberação de pessoal, docente e técnico e aperfeiçoamento da a matriz 
orçamentária do ano de 2018. Em seguida passa a palavra para a Secretária Maria Helena (SE/MEC), que inicia 
lembrando que o MEC ainda enfrenta uma enorme dificuldade financeira. Para o ano de 2017, já foi liberado 60% do 
orçamento de custeio e 30% de capital e a expectativa em relação ao custeio é conseguir até 100% de liberação, 
uma vez que o MEC tem trabalhado muito com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) para 
chegar a essa meta. Sobre a Portaria nº 28 de 16 de fevereiro de 2017, o MEC está em contato com o MPOG, 
solicitando a exclusão do mesmo da portaria. Sobre o assunto de recursos humanos, Reuni, Mais Médicos, banco de 
professores equivalentes e recursos próprios são outros assuntos que também estão sendo tratados com o MPOG, 
sem resposta definitiva ainda. Sobre a Matriz OCC é necessário que haja uma reformulação, pois a mesma está 
desatualizada. A subsecretária Iara Ferreira (SPO/MEC), informou que o governo não vai divulgar as prévias do 
orçamento do ano de 2018, somente o valor final. Aberto aos questionamentos e respondido os questionamentos, a 
presidente da Andifes agradece a presença da equipe do MEC, e reforça a parceria da Andifes com o MEC. Na pauta 
de assuntos gerais, a Andifes recebe a presidente União Nacional do Estudantes (UNE), Karina Vitral, que inicia 
fazendo um breve histórico de sucesso da parceria Andifes e UNE, e informa sobre o 55º Congresso da UNE, a ser 
realizado entre os dias 14 e 18 de junho, na cidade de Belo Horizonte – MG, e aproveita a oportunidade para solicitar 
auxílio financeiro das Universidades e da Andifes, no transporte dos alunos até o locar do congresso. A presidente da 
Andifes, parabeniza o trabalho da UNE, e informa que as Universidades auxiliarão a UNE no congresso e finaliza a 
participação da UNE. A reitora Cleuza Maria Dias (FURG), fala sobre o evento no Clube Naval de Brasília, Seminário 
Nosso Mar, no dia 7 de junho, com a presença do comandante da marinha Almirante de esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, e do Ministro da Fazenda Henrique Meirelles, destaca que a participação da Andifes no evento será de 
grande importância, a reitora Cleuza Dias (FURG) informa ainda, que integra a Comissão de formação de 
professores da CAPES, e ressalta a importância de tratar desse assunto em cada Universidade, com as pró-reitorias 
ligadas a esse assunto. O coordenador do colégio de Extensão (COEX), Daniel Passarelli (UFABC), informa que 
houve reunião do colégio na Universidade do Sul da Bahia (UFSB), na reunião foi abordado o assunto sobre os 
recursos financeiros para o PROEX, o coordenador do COEX solicita o auxílio da Andifes, no sentido de intervir no 
MEC por essa solicitação. Sobre esse assunto, a presidente da Andifes, diz que segundo informações do Secretário 
Paulo Barone (SESu), os recursos orçamentários destinados ao PROEX, estão na parte do orçamento que foi 
contingenciada. A presidente da Andifes informa ainda, que a EBSERH fez uma parceria com os hospitais 
universitários franceses, e essa parceria beneficiará as Universidades Federais. A respeito do Seminário Andifes 
“Políticas de Pós-Graduação e Pesquisa para o Brasil, para onde vamos?”, realizado no dia anterior, a presidente 
classifica como proveitoso, tendo debatido vários pontos importantes, com participações que enriqueceram o 
seminário. Sobre a 113º Reunião extraordinária da Andifes, realizada no dia 25 de maio de 2017, a presidente da 
Andifes, apresentou uma nota elaborada pela Diretoria Executiva, de repúdio sobre a intervenção das forças armadas 
em Brasília, no último ato de manifestação do dia 24 de maio, o pleno delibera por publicar uma nota sobre o 
momento que o Brasil atravessa em sua história. A presidente da Andifes, Ângela Maria Paiva Cruz, encerra a CLXIII 
reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes. As declarações completas dessa reunião estão gravadas e 
disponíveis para consulta. Nada mais havendo de se tratar Eu, Gustavo Henrique de Sousa Balduino, secretário 
executivo, lavrei a presente ata. 
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