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MENSAGEM DA PRESIDENTE
Assumimos a presidência da Associação Nacional dos Dirigentes
das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), para o
período de agosto de 2015 a julho de 2016, em uma conjuntura
muito complexa da vida nacional, não só em termos econômicos,
mas, sobretudo, em termos políticos, o que exigiu de todos
análises, debates e proposições, com vistas à garantia dos
avanços vivenciados nos últimos 12 anos e à luta contínua para
o reconhecimento do papel primordial das nossas universidades
no processo de desenvolvimento do País.
A ANDIFES, como uma associação que agrega além da totalidade
das Universidades Federais, dois Centros de Educação Tecnológica
e dois Institutos Federais, constitui-se em um espaço privilegiado
de análise e contribuições para a definição e o desenvolvimento
das políticas públicas do Brasil, em seus conteúdos educacionais,
sociais, culturais, econômicos.

Nesse sentido, nossa gestão buscou desenvolver suas políticas e
ações em três dimensões: a política, a pedagógica e a de governança.
Estas políticas e ações foram desenvolvidas sempre por meio do
diálogo e da pluralidade de atores. Para cada tema buscamos a
interlocução com especialistas e entidades pertinentes, como se
pode verificar neste relatório.
Na dimensão Política, sem perder a independência, nem
enveredando pela crítica irrefletida, as nossas posições, sempre
respeitando as discussões e decisões do nosso coletivo, dirigiu-se de
forma clara para o enfrentamento das grandes questões nacionais e
também para uma interlocução cada vez mais profunda com outras
instituições sociais e com os governos federal, estadual, municipais e
o parlamento.
Destacam-se como ações nessa dimensão:

Constitui-se também em um Fórum altamente qualificado para as
discussões das políticas de pesquisa, de pós-graduação e de ensino,
não só no âmbito das nossas universidades, mas também no âmbito
do sistema da educação básica do Brasil.

• discussão e encaminhamento para o Ministério da Educação
(MEC) e para a Presidência da República (PR) das necessidades
das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) para a
consolidação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação
e Expansão das Universidades Federais (REUNI);

Como agregadora das mais importantes instituições de ensino
superior, orienta que suas instituições alicercem suas políticas e
ações em princípios que concorram para a garantia da autonomia, da
democracia, da democratização do acesso à educação, da excelência,
da inclusão social, do respeito às diferenças, da sustentabilidade e
da cultura de paz.

• discussão de um novo ciclo de expansão, com a garantia que este
ciclo venha com as garantias necessárias para a manutenção
da qualidade;
• discussão da Universidade Aberta do Brasil (UAB), no contexto
do sistema superior brasileiro;
• busca de diálogo e interlocução com o Congresso Nacional e com
a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública Federal;
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• manutenção de diálogo contínuo com os sindicatos dos docentes,
dos servidores técnicos administrativos e também com a União
Nacional dos Estudantes (UNE);
• participação em fóruns que possibilitassem debates a respeito
das grandes questões nacionais, tais como: garantias do regime
democrático, sistema de governo, organização do sistema
educacional brasileiro, financiamento da educação, financiamento
da pesquisa, formação de professores, relação universidades
e setor produtivo, relação das IFES com a sociedade civil
organizada etc.
Na dimensão Pedagógica, foram desenvolvidas discussões
que auxiliassem as universidades a trabalharem seus sistemas
pedagógicos na perspectiva de que seus processos formadores
contemplem tanto a dimensão técnico-científica de preparação para
o mundo do trabalho e a pesquisa científica, quanto a preparação
para o exercício da cidadania, em que a ética, a moral, a estética
sejam dimensões constantes no desenvolvimento dos projetos
pedagógicos.
Foram oportunizados encontros e debates temáticos, com vistas à
discussão de:
• currículos e percursos formativos;
• processos de avaliação, interno e externo;
• processos para redução das taxas de evasão;
• ampliação das políticas de inclusão e assistência estudantil;
• elevação das taxas dos concluintes da graduação e da
pós-graduação;

• conjuntura e perspectiva política e econômica.
Na dimensão da Governança, buscamos atuar no sentido de:
• discussão de uma nova matriz de orçamento;
• proposição de um orçamento que considere a expansão das IFES
e a necessidade de consolidação do REUNI;
• continuidade da discussão com os órgãos de controle;
• intensificação das relações com o MEC e suas secretarias, o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e Ministério
da Saúde (MS);
• Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).
Em nome da Diretoria, queremos agradecer a contribuição do nosso
coletivo de reitores, dos nossos fóruns de pró-reitores e dos servidores da ANDIFES nas discussões e encaminhamentos das causas das
nossas universidades e das que contribuem para o desenvolvimento
de nosso País.
Reitora Maria Lucia Cavalli Neder (UFMT)
Reitora Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN)
Reitora Valéria Heloísa Kemp (UFSJ )
Reitor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE)
Reitor Minoru Martins Kinpara (UFAC )

• intensificação das atividades de extensão em áreas de grande
pertinência social;
• gestão orçamentária e financeira;
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PRINCIPAIS EVENTOS 2015

JULHO

AGOSTO
Reunião da Diretoria Executiva com a
coordenação da Frente Parlamentar
A Diretoria Executiva da ANDIFES realizou no mês de agosto,
em Brasília, várias reuniões para tratar dos principais assuntos
relacionados às Universidades Federais, como orçamento,
greve e o planejamento de trabalho da Associação para os
próximos meses. Os diálogos aconteceram com os secretários do MEC, com os comandos de greve do Andes e da
Fasubra, e com a presidente da Frente Parlamentar Mista
Pela Valorização das Universidades Federais, deputada
Margarida Salomão.

Posse da nova Diretoria Executiva da ANDIFES
Tomou posse, dia 28 de julho, a nova presidente da Andifes,
reitora Maria Lucia Cavalli Neder. Juntamente com ela,
assumem a Diretoria Executiva a reitora Ângela Paiva
(UFRN), como 1ª vice-presidente, o reitor Anísio Brasileiro
(UFPE), como suplente, a reitora Valéria Kemp (UFSJ), como
2ª presidente, e o reitor Minouro Kinpara (UFAC) como
suplente.
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Para tratar de greves das Universidades
Federais, a Diretoria Executiva se reuniu
com sindicatos
A Diretoria Executiva também se reuniu, na sede da
ANDIFES, com os comandos de greves do Andes e da
Fasubra. As duas categorias reapresentaram suas pautas
de reinvindicações e pediram apoio da Associação para
melhorar o processo de interlocução com o governo.
A presidente da ANDIFES, Maria Lucia Cavalli Neder,
informou que a Associação solicitou ao MEC intensificação
do diálogo com os comandos de greve para que se acelere
o fim da paralisação. A ANDIFES também se comprometeu
em compor mesa de discussão sobre as demandas, após o
encerramento da paralisação.

Reunião com o ministro da Educação,
Renato Janine
A nova Diretoria Executiva ANDIFES se reuniu dia 4 de
agosto, em Brasília, com o ministro da Educação, Renato
Janine, o secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa
e o secretário de Educação Superior (SESu), Jesualdo
Pereira. No primeiro encontro de apresentação, os reitores
entregaram um ofício ao ministro que descreve a atual
situação financeira das Universidades Federais e solicita a
preservação do orçamento para educação, como garantia
do processo de consolidação das políticas em andamento e
início de um novo ciclo da expansão.
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Conselho Pleno do mês de agosto
A CXLIV reunião do Conselho Pleno voltou a discutir com
o MEC orçamentos de 2015 e 2016. Na mesa participaram
o secretário executivo, Luiz Cláudio Costa, o secretário
de educação superior (SESu), Jesualdo Pereira, além de
diretores da CAPES, que trataram dos repasses para os
programas de pós-graduação e da Universidade Aberta do
Brasil UAB.

Audiência na Câmara dos Deputados
Representando a ANDIFES, o secretário executivo,
Gustavo Balduino, participou de encontro que debateu
as condições de pesquisa de pós-graduação no País e os
direitos dos pós-graduandos. A audiência contou ainda
com a presença de representantes de Programas e Bolsas
no País da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES/MEC), Associação Nacional dos
Pós-Graduandos (ANPG) e Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC).

10

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015/2016

SETEMBRO

Seminário EAD: Virtudes e Desafios
Convergência de propostas para mudanças na política
nacional de Educação a Distância (EAD) marcou as discussões
do Seminário EAD: Virtudes e Desafios, realizado pela
ANDIFES, no dia 10 de setembro, em Brasília. Especialistas
colocaram como alternativa central para o avanço desta
modalidade de educação sua institucionalização, sustentada
pelas mudanças nos marcos legais, melhorias nos modelos
de avaliação, investimentos, capacitação das tutorias,
ampliação da banda larga e garantia de mais autonomia
pedagógica das Universidades Federais.

Conselho Pleno do mês de setembro
A CXLV reunião do Conselho Pleno da ANDIFES, realizada
no dia 9 de setembro, em Brasília, recebeu representante
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), que falou sobre Processo Eletrônico Nacional
(PEN) que funciona em 106 instituições, em seus variados
níveis de implantação, e com alto grau de satisfação dos
usuários. Na ocasião, os dirigentes foram orientados que
se as universidades desejassem entrarem para o sistema
era preciso apenas encaminhar um ofício de solicitação ao
órgão.
O membro da Procuradoria-Geral Federal (AGU/PGF)
também marcou presença na reunião e discutiu sobre
a flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos
administrativos das Universidades Federais.
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Reunião do FORPLAD
Coordenadores nacionais do FORPLAD reuniram-se na
ANDIFES.

9o Encontro ANDIFES de Assessorias de
Comunicação das Universidades Federais
A comunicação pública desenvolvida nas universidades foi
debatida entre os dias 24 e 26 de setembro, na Universidade
Federal do Oeste do Pará (UFOPA), em Santarém, durante
o 9º Encontro ANDIFES de Assessorias de Comunicação
das Universidades Federais. O evento foi promovido pela
ANDIFES e teve como objetivo proporcionar a troca de
experiências entre os coordenadores de comunicação e
debater os principais temas que envolvem a dinâmica da
informação dentro e fora das instituições, com um olhar
para condição de instituições públicas das universidades.
Na edição de 2015, cerca de 50 assessores de comunicação
participaram do encontro, que este ano foi realizado pela
primeira vez fora de Brasília. A UFOPA foi escolhida para
sediar dentro do contexto de representação do novo perfil
de universidade pública federal, jovem, interiorizada e
localizada no Norte do País.
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OUTUBRO
Reunião Extraordinária
A Reunião Extraordinária do Conselho Pleno contou com a
participação do presidente da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH), Newton Lima Neto, que fez um
grande balanço sobre a gestão dos hospitais universitários
após o início da gerência da EBSERH. Secretários do MEC,
também estiveram reunidos com reitores para falar sobre o
orçamento 2015.

Coordenação da reunião do ForumCTIE
A ANDIFES coordenou, no dia 10/9, a reunião mensal
do Fórum de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação
(ForumCTIE), que reúne assessores parlamentares e
assessores de políticas públicas, de entidades do setor
público e privado, que atuam em prol dos interesses deste
segmento junto ao Congresso Nacional.
Na reunião, além de debaterem sobre os atuais processos
legislativos em tramitação na Câmara e no Senado, os
membros do ForumCTIE promoveram seminário sobre
“Coexistência da Crise Econômica e Fragmentação Partidária
no Congresso Nacional”. Como palestrantes participaram
o advogado e especialista em relações governamentais,
Antônio Marcos Umbelino Lobo, e o jornalista e analista
político José Negreiros.
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Debate sobre o PIBID
A ANDIFES participou, no dia 15 de outubro, na Câmara
dos Deputados, da audiência pública para debater
“O Papel Estruturante do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência PIBID, desenvolvido pela
CAPES/MEC”. Representada pela pró-reitora Irene Cristina
de Mello, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
a posição da Associação foi posta pela manutenção do PIBID,
dentro de um processo de reavaliação do programa.
“A ANDIFES reconhece a importância do PIBID, sabe que
é um programa estratégico para projetos como o Plano
Nacional de Educação (PNE), reforma do ensino médio,
Base Nacional Comum, entre outros, e por isso já encaminhou
ao Ministério da Educação (MEC), um pedido de avaliação
do programa”, disse a pró-reitora.

Posse do ministro Aloizio Mercadante
“Retorno agora ao Ministério da Educação para cuidar
da grande urgência nacional, o que a presidenta Dilma
Rousseff definiu como a prioridade das prioridades”, afirmou
o ministro, Aloizio Mercadante, durante a cerimônia de
transmissão de cargo, realizada no dia 7 de outubro de
2015. Durante a solenidade que contou com a participação
da ANDIFES, o novo ministro disse que implementação
do Plano Nacional de Educação (PNE) seria o foco de
sua gestão.
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NOVEMBRO
Seminário ANDIFES Assistência Estudantil
Assistência Estudantil foi o tema do seminário da ANDIFES,
que foi realizado em São Paulo, em novembro de 2015.
O evento reuniu especialistas e trouxe uma programação
contemplando as mais variadas vertentes de discussões
referente a uma das políticas públicas mais democrática e
representativas no novo modelo de Universidades Federais.
As Universidades Federais foram representadas nas
mesas por reitores, pró-reitores de Colégios e Fóruns
ligados à ANDIFES, especialmente do Fórum Nacional
de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis
(Fonaprace). Também foram convidados representantes do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas s Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), da Secretaria de Educação Superior
(Sesu/MEC), do Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA),
da União Nacional dos Estudantes (UNE), da Associação
Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG) e parlamentares.

Reuniões do COGRAD e FORGEPE
RELATÓRIO DE GESTÃO 2015/2016
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Primeira reunião com o ministro, Aloizio
Mercadante
A Diretoria Executiva realizou sua primeira reunião com o
ministro da Educação (MEC), Aloizio Mercadante, no dia
22 de novembro de 2015. Na ocasião, a ANDIFES entregou
um ofício contendo as principais pautas que precisavam
ser trabalhadas em parceria com o MEC. Também estavam
presentes o secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio
Costa e o secretário de Educação Superior (Sesu/MEC),
Jesualdo Farias..

Conselho Pleno do mês de novembro
Também foi realizada em São Paulo, a Reunião Ordinária do
Conselho Pleno. O encontro mensal discutiu temas como
modelo de financiamento das universidades, orçamento
2015, indicadores educacionais com a participação da
diretora de avaliação superior (INEP), Claudia Griboski, e
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 395/2014,
que trata da cobrança dos cursos de pós-graduação nas
Universidades Federais.
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Audiência pública no Senado Federal
O secretário executivo da ANDIFES, Gustavo Balduino, e
o reitor Ivan Camargo participaram de audiência pública,
no Senado Federal, que discutiu o Projeto de Lei (PL) nº
379/2013. O projeto estabelece mecanismos e critérios para
a escolha de reitores e demais dirigentes de instituições de
ensino superior, além de regras para a escolha de diretores
e vice-diretores de unidades universitárias federais e
estabelecimentos isolados de ensino superior mantidos
pela União e de reitores, pró-reitores e diretores-gerais de
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Reunião do FORGEPE
Membros do FORGEPE fizeram Reunião Plenária do Fórum.
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DEZEMBRO

Seminário ANDIFES O Financiamento
Sustentável da Universidade Federal
Em encontro promovido pela ANDIFES, reitores e
pró-reitores, de todo o país, discutiram modelos de
financiamento sustentável. Entre os temas debatidos
estavam: a composição da Unidade Básica de Custeio;
desafios e estratégias para que as universidades possam
diminuir o impacto da terceirização, Matriz OCC, entre
outras demandas específicas de cada IFES.

Seminário Internacional de Estratégias
Legislativas para o Investimento Privado
em Ciência, Tecnologia e Inovação
Representando a ANDIFES, o secretário executivo, Gustavo
Balduino, participou junto a pesquisadores, representantes
do governo e da indústria, de seminário promovido pelas
Comissões de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, que pedia a imediata aprovação do
PL nº 77/2015, que estava na Ordem do Dia do Plenário,
e que foi aprovado e seguiu para sanção da presidente da
República, Dilma Rousseff. O texto, que promove uma série
de ações para o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento
científico e tecnológico, obteve unanimidade na votação do
Plenário.
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Conselho Pleno do mês de dezembro
Na última reunião do ano de 2015, os dirigentes receberam
o ministro da Educação (MEC), Aloizio Mercadante, e o
secretário executivo, Luiz Cláudio Costa, para uma avaliação
da conjuntura política.

Jantar de Confraternização de final de ano
Realizado em Brasília, reuniu reitores (as), ministros,
parlamentares e vários outros convidados. O ex-presidente
da ANDIFES, Jesualdo Farias, foi o homenageado com a
medalha Honra ao Mérito da ANDIFES.
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PRINCIPAIS EVENTOS 2016

JANEIRO

FEVEREIRO
Conselho Pleno do mês de fevereiro

Sanção do Marco Legal da Ciência

A CXLVII reunião do Conselho Pleno recebeu o secretário
nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, o secretário
executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa, o procurador-geral federal da Advocacia Geral da União (AGU), Renato
Rodrigues Vieira, o secretário de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, Paulo
Gabriel Nacif, a secretária de Educação e Formação
Artística do Ministério da Cultura (MINC), Juana Nunes.
Vários temas foram debatidos, com destaque para o
orçamento das Universidades Federais para 2016,
abordado por Luiz Cláudio.

A construção do Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 77/2015
e a sanção pela presidenta da República Dilma Rousseff
tiveram o apoio da Andifes. A partir de agora Universidades
públicas e empresas privadas poderão trabalhar de forma
muito mais próxima, segundo o novo Marco Legal da Ciência,
Tecnologia e Inovação (CT&I) que foi sancionado no dia
11/1, após aprovação por unanimidade no Senado Federal
em 9 de dezembro de 2015.
Entre outras novidades, o Marco permitirá que professores
em regime de dedicação integral desenvolvam pesquisas
dentro de empresas e que laboratórios universitários sejam
usados pela indústria para o desenvolvimento de novas
tecnologias — em ambos os casos, com remuneração.
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Debate sobre conjuntura e perspectivas
econômicas

Governo federal lança campanha Zika Zero
A ANDIFES e outras entidades do meio acadêmico e escolar
participaram da solenidade que marcou o início da campanha
de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor dos
vírus causadores da Zika, da dengue e da febre chikungunya.
E, ainda, a assinatura do Pacto a Educação Brasileira contra
o Zika, quando as secretarias estaduais e municipais de
educação se comprometeram com a Zika Zero. Desde o
início de 2016, as Universidades Federais estiveram unidas
na tentativa de eliminar focos do mosquito nos campi das
instituições federais, por meio de procedimentos rigorosos de
controle, limpeza e orientação da comunidade; e bem como
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Na ocasião, a
Associação estava representada pela vice-presidente, reitora
Ângela Maria Paiva Cruz.
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A atual situação econômica e política do país e seus
desdobramentos foram temas do Seminário “Brasil,
Conjuntura e Perspectiva”. Dois professores-pesquisadores
na área de economia contribuíram para o debate:
Fernando Sarti, doutor, diretor do Instituto de Economia
da Universidade de Campinas (UNICAMP) e Júlio Sergio
Gomes de Almeida, professor da UNICAMP e ex-secretário
de Política Econômica do Ministério da Fazenda. O
economista do Banco Santander, Rodolfo Margato, fechou
o grupo de especialistas, que apresentaram suas análises a
respeito do quadro econômico, as perspectivas e implicações
no planejamento e na implementação das ações de governo
e das políticas públicas vigentes.

MARÇO

Encontro com a presidente Dilma
Cerca de 60 reitores participaram de reunião com a
presidente da República, Dilma Rousseff, no Palácio do
Planalto, em Brasília. Os reitores estiveram acompanhados
do ministro da Educação (MEC), Aloizio Mercadante, do
secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa, e do
secretário de Educação Superior (SESu), Jesualdo Farias.
Na ocasião, a presidente da ANDIFES, reitora Maria Lucia
Cavalli Neder, fez um pronunciamento expondo à presidente
os avanços obtidos pelas instituições federais, nos últimos
anos, e as principais demandas, que ainda se apresentam.

Reunião de avaliação da campanha Zika
Zero nas universidades

Os dirigentes ainda aproveitaram o encontro para entregar
um ofício em prol da educação, que solicita apoio do governo
federal para a construção de um plano de desenvolvimento
das universidades, que contemple programas que possam
dar cumprimento às metas do PNE e na consolidação do
REUNI.

A ANDIFES representada pela vice-presidente, a reitora
Ângela Maria Paiva Cruz participou de reunião com o
ministro da Educação (MEC), Aloizio Mercadante, que
tinha o objetivo de avaliar as ações realizadas no combate
ao mosquito Aedes aegypti. Na ocasião, ela disse que as
Universidades Federais aderiram à campanha e que estavam
trabalhando intensamente na mobilização da comunidade
universitária para vencer o mosquito.
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Seminário ANDIFES Eficiência e Qualidade
na Ocupação de Vagas Discentes nas
Universidades Federais

Conselho Pleno do mês de março
A conjuntura sociopolítica e econômica brasileira deu a
tônica da Reunião Ordinária do Conselho, no mês de março.
Segundo a presidente da ANDIFES, Maria Lucia Neder, os
dirigentes das Universidades Federais estão preocupados
com o futuro imediato e que isso exige uma reflexão
bastante profunda da conjuntura. “Trabalhamos o tema,
pois é importantíssimo para que possamos ter uma unidade
entre os reitores”, enfatizou.
Na ocasião, foi constituída uma comissão de reitores para
redigir uma nota pública em favor da democracia. A nota
foi aprovada por unanimidade dos presentes. Segundo o
documento, “as universidades, pautadas pelo rigor científico,
a criatividade acadêmica, a liberdade de pensamento e a
pluralidade de ideias, estão comprometidas com o fortalecimento das instituições públicas em defesa da democracia,
da justiça social e da paz.” A Associação declarou, ainda, que
aguarda a rigorosa apuração das denúncias de corrupção.
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A ANDIFES debateu, no dia 16 de março, a ocupação de
vagas geradas por evasão e retenção discente, bem
como, aquelas não preenchidas nos processos seletivos
nas Universidades Federais. A temática foi trabalhada
por reitores, pró-reitores e especialistas no seminário
Eficiência e Qualidade na Ocupação das Vagas Discentes
nas Universidades Federais. Cerca de cem participantes
acompanharam as palestras e participaram ativamente
com intervenções após o encerramento de cada mesa,
avaliando positivamente a iniciativa da entidade na
continuidade da discussão. Há um ano, o tema foi abordado,
durante seminário realizado pela Associação.

ABRIL
Reunião do Forgepe
Membros do Forgepe fizeram a primeira Reunião Plenária
do Fórum de 2016.

Reunião do COGRAD
Membros do COGRAD fizeram a primeira Reunião Plenária
do Colégio de 2016.
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1ª Conferência da Universidade em Rede
do BRICS

Ato Encontro da Educação pela Democracia
A presidente da ANDIFES, Maria Lucia Cavalli Neder,
participou de ato em defesa dos avanços na área educacional
e de reafirmação do apoio ao governo da presidente Dilma
Rousseff. Várias entidades marcaram presença no Encontro
da Educação pela Democracia, realizado no Palácio do
Planalto. Na ocasião, Maria Lucia disse que, nos últimos anos,
a inclusão social pela educação se tornou uma realidade e
trouxe ascensão social. Para ela, o atual momento político
do país requer a defesa da manutenção dos direitos e da
democracia.
“A compreensão da gravidade do momento político pelo qual
passa nosso país requer de todos nós a defesa intransigente
dos princípios democráticos que regem a nossa atual política
e a garantia da manutenção do Estado de Direito, e requer
ainda nossa luta pela manutenção dos avanços e conquistas
que obtivemos na educação do país”.
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O reitor Targino de Araújo Filho, participou da 1ª Conferência
da Universidade em Rede do BRICS, realizada de 6 a 9 de abril
na Universidade Federal dos Urais, em Ecaterinburgo, na
Rússia. Este foi o primeiro encontro entre as universidades
do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul
selecionadas para a primeira fase de estabelecimento
da Universidade em Rede, durante a conferência que
contou com a participação também de representantes dos
Ministérios da Educação dos países participantes. Targino
integra o Comitê Coordenador Nacional representando
a ANDIFES e, assim, participa também do Comitê de
Governança Global (IGB – International Governing Board,
do inglês) da iniciativa.

Conselho Pleno do mês de abril
Preocupados com os últimos acontecimentos do País,
os reitores de Universidades Federais estiveram com
representantes do MEC, para discutir os rumos da pasta,
em caso de impedimento da presidente Dilma Rousseff.
Participaram do encontro, o secretário executivo do MEC,
Luiz Cláudio Costa, e o secretário da SESu/MEC, Jesualdo Farias.
Durante os encaminhamentos da reunião, a ANDIFES
redigiu uma nota pública, com o objetivo de se posicionar
a favor da autonomia das Universidades Federais,
manifestando-se contra a atuação de agentes do Ministério
Público Federal que encaminhou à Universidade Federal de
Goiás (UFG), uma recomendação para a não realização de
atos de natureza política partidária nas dependências físicas
das universidades e a divulgação destes atos em sites oficiais
e redes sociais das instituições.

Seminário ANDIFES Base Nacional Comum
Curricular e PDU: Um Novo Modelo de
Financiamento das Universidades Federais
Em abril, vários especialistas participaram dos seminários
promovidos pela ANDIFES. O encontro foi uma oportunidade
para presenciar excelentes contribuições dos expositores da
mesa, como também do público qualificado, que participou
do evento.
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MAIO
Reuniões do Fonaprace
No início de maio, pró-reitores que fazem parte do
Fonaprace, estiveram em Brasília para mais uma Reunião
Plenária. O encontro ocorreu nos dias 4, 5 e 6 de maio.

Reunião Extraordinária
No fim do mês de abril, os dirigentes estiveram em
Brasília, para debater a complexa conjuntura política e
econômica. Foi um encontro para avaliar os cenários e
dar prosseguimento aos encaminhamentos. Estiveram
presentes o secretário executivo do MEC, Luiz Claudio e
o secretário de Educação Superior (SESu/MEC), Jesualdo
Farias. Na ocasião, os reitores ainda redigiram uma nota
pública de ação do reitor Carlos Alexandre Netto à Câmara
de Vereadores de Porto Alegre.
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Comunidade científica manifesta-se
contra a fusão dos Ministérios da
Ciência, Tecnologia e Inovação com o das
Comunicações
O secretário executivo, Gustavo Balduino, representou
a entidade em debate que reuniu representantes da
comunidade científica e Universidades Federais. Como
palestrante, Balduino criticou a unificação das pastas e
afirmou que a medida foi um retrocesso.
Em sua fala, Balduino apresentou a posição contrária da
entidade frente a MP 726/2016 que instituiu a fusão.
Segundo ele, este posicionamento se baseia na importância
do MCTI, como uma área estratégica para o desenvolvimento
sustentável do país e questionou a finalidade da fusão.

Solenidade de criação de novas
Universidades Federais
A presidente da ANDIFES, Maria Lucia Neder, participou da
assinatura do projeto de lei que cria mais cinco Universidades
Federais. Pela proposta que seguirá para o Congresso Nacional,
serão criadas, em Goiás, as Universidades de Catalão e Jataí;
no Piauí, a do Delta do Parnaíba; no Tocantins, a do Norte
do Tocantins; e, em Mato Grosso, a de Rondonópolis. Essas
cinco universidades vão somar-se às outras 63 já existentes.
Dessas, 18 foram criadas a partir de 2003.
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Conselho Pleno do mês de maio
O Conselho da ANDIFES do mês de maio se reuniu em Brasília
para definir prioridades para a formalização de um documento
com as avaliações e os programas referentes à Universidades
Federais, que contextualiza a atual posição das universidades
para o desenvolvimento do País. O ofício foi direcionado ao novo
ministro da Educação (MEC), Mendonça Filho.

Reunião do Forplad
Membros do Fórum de Planejamento e Administração
se reuniram na ANDIFES para estudar uma proposta de
alteração na matriz de alocação de recursos. Os dados foram
apresentados na CLI reunião do Conselho Pleno.
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JUNHO

Comunidade científica retoma debate
contra a fusão dos Ministérios da
Ciência, Tecnologia e Inovação com o das
Comunicações
A ANDIFES, representada pelo secretário executivo,
Gustavo Balduino, participou de audiência pública
promovida pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
debateu a fusão dos Ministérios da Ciência e Tecnologia com
o das Comunicações. O evento contou com a presença do
ministro da pasta que resultou dessa fusão, Gilberto Kassab,
que defendeu a medida como necessária para a redução do
tamanho da máquina pública e prometeu manter programas,
como as pesquisas da tecnologia nuclear e de satélites.

Audiência no MEC
No início do mês de junho, a Diretoria Executiva se
reuniu com o ministro da Educação, Mendonça Filho.
No encontro, os reitores entregaram um ofício com as
avaliações e os programas referentes às Universidades
Federais, discutidos pelo colegiado durante reunião
do Conselho Pleno. O documento apresentou também
demandas, que devem ser executadas para garantir a
consolidação e a expansão do sistema federal de educação
superior.
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Audiência com o ministro Gilberto Kassab
A Diretoria Executiva e uma comitiva formada pelos
reitores João Carlos Salles (UFBA), Soraya Soubhi Smaili
(UNIFESP) e Roberto Leher (UFRJ), entregaram ao
ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações
(MCTIC), Gilberto Kassab, ofício que apresenta posição
contrária à fusão das pastas. O encontro aconteceu com a
finalidade de buscar estabelecer um canal de diálogo com
o setor de CT&I.

Conselho Pleno do mês de junho
Na reunião mensal de junho, os reitores receberam o
ministro da Educação (MEC), Mendonça Filho, o secretário
de Educação Superior (SESu/MEC), Paulo Barone, o
presidente da Ebserh, Kleber de Melo Moraes, e o presidente
da CAPES, Abílio Baeta Neves. O novo titular da pasta falou
aos reitores sobre a continuidade dos programas firmados
pelo governo federal e destacou o papel das Universidades
Federais para o desenvolvimento econômico e social do País.

“Este é o nosso Norte. A agenda ANDIFES será
levada adiante”.
Mendonça Filho, ministro da Educação (MEC)
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JULHO

Perfil do estudante
A ANDIFES com a contribuição do Fonaprace desenvolveu, em julho, a quarta atualização da IV Pesquisa do Perfil
Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação
das Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras,
que reúne as características socioeconômicas básicas dos
estudantes de graduação das Universidades Federais atendidos nas cinco regiões geográficas.

Seminário ANDIFES na UFBA discute
Extensão Universitária
Extensão Universitária foi o tema do último seminário
ANDIFES promovido na gestão presidida pela reitora Maria
Lucia Neder. O encontro foi realizado em Salvador e reuniu
especialistas, durante a programação do Congresso UFBA
70 anos, evento que celebrou o aniversário da instituição.
As mesas debateram os seguintes assuntos: avaliação da
extensão e indicadores; extensão e espaço público; extensão
e políticas públicas. O objetivo do seminário foi fazer um
amplo debate sobre o compromisso público da Universidade
e a atual conjuntura da Extensão Universitária.

Reuniões ANDIFES
Conselho Pleno – 10
Conselho Pleno Extraordinário – 2
Diretoria Executiva – 23 (16 presenciais e 7 por
videoconferência)
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