
RELATÓRIO DA XII REUNIÃO DO CONSELHO PLENO DA ANDIFES 

 

 

LOCAL:    São Carlos-SP 

DATA:    16 e 17 de março de 1995 

PRESIDENTE DA SESSÃO: Reitor Newton Lima Neto 

SECRETÁRIO DA SESSÃO: Gustavo Balduino 

DIRIGENTES PRESENTES: 43 (quarenta e três) - (lista anexa) 

CONVIDADO:   Fernando Stephan Marroni (FASUBRA) 

 

 

 

ABERTURA DOS TRABALHOS 

 

 O Presidente procedeu à abertura da sessão compondo a Mesa com o Vice-Reitor da 

Universidade Federal de São Carlos/UFSCar, Professor JOSÉ RUBENS REBELLATO, o 

representante do Prefeito de São Carlos, o representante da Câmara de Vereadores de São 

Carlos e o ex-reitor da referida Universidade, Professor Sebastião Kury. 

 Com a palavra, o Presidente desejou as boas-vindas aos dirigentes e ressaltou a 

importância da reunião, sobretudo pelo momento político. 

 O Diretor do CEFET-RJ, Professor Raul Rousso, procedeu à leitura do Ofício-

CEFET-RJ nº 130195-CD, dirigido ao Presidente da Fundação Biblioteca Nacional, 

apresentando solidariedade pelo desaparecimento do servidor MARCO ANTÔNIO 

RUFINO DA CRUZ, daquela Fundação, ao tempo em que propôs ao Conselho Pleno da 

ANDIFES a aprovação de moção de apoio ao referido Ofício. 

 Deliberação: A proposta de moção foi aprovada por unanimidade. 

 O Vice-Reitor da UFRPE, Professor Valmar Corrêa, fazendo uso da palavra, relatou 

os acontecimentos relativos à eleição e à nomeação do reitor daquela IFES. 

 A Associação dos Docentes da Universidade Federal de São Carlos-ADUFSCar 

procedeu à entrega de documento da Associação dos Docentes da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco-ADUFERPE registrando a solidariedade na luta pela nomeação do 
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primeiro nome da lista escolhido pela comunidade para reitor daquela IFES. O Presidente 

propôs a inclusão da análise da questão na ordem do dia, o que foi aprovado por todos 

 O Presidente da ANDIFES transmitiu ao plenário o depoimento do Reitor Luiz 

Pedro Antunes/UFF sobre os fatos ocorridos na reunião extraordinária do CRUB, 

convocada para o dia 14.03.95, envolvendo o titular da SESu e aquela IFES. 

 O Servidor Fernando Stephan Marroni/FASUBRA, fazendo uso da palavra, 

informou sobre a posição da entidade com relação à Medida Provisória nº 938; parabenizou 

a diretoria da ANDIFES ora em término de mandato, ao tempo em que desejou sucesso à 

nova diretoria, a ser eleita, solicitando a continuidade das relações democráticas, 

produtivas e independentes das duas entidades. 

 

 Em seguida, a Mesa apresentou a pauta abaixo, a qual foi aprovada: 

 I. Conjuntura Educacional. 

 II. Medida Provisória nº 938. 

 III. SIAPE. 

 IV. Eleições na UFRPE. 

 V. Contratações de professores substitutos; Outros Custeios; revogação da 

  Portaria 1688, pelo MEC. 

 VI. Modelo de Alocação de Recursos - apresentação do Relatório Parcial da 

  Comissão de Verificação pelos representantes da ANDIFES. 

 VII. Relatório do  Fórum   de   Pró-Reitores   de   Assuntos   Comunitários  e

  Estudantis sobre o Perfil Sócio-Econômico dos estudantes das IFES. 

 VIII. Hospitais Universitários - encaminhamentos. 

 IX. Evasão Escolar - encaminhamentos. 

 X. Comissões Temáticas - relatos e encaminhamentos: 

  a) Comissão de Orçamento; 

  b) Comissão de Avaliação Institucional; 

  c) Comissão de Seguridade; 

  d) Comissão de Normatização, Sistematização e Verificação de Dados; 

  e) Comissão da LDB e de Revisão Constitucional; 

  f) Comissão de Autonomia Universitária; 

  g) Comissão de Vestibular; 
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  h) Comissão de Matriz de Financiamento; 

  i) Comissão de Carreira e Salário. 

 XI. Restruturação e composição das Comissões Temáticas. 

 XII. Relato do Colégio de Procuradores Gerais. 

 XIII. Aprovação do Relatório da Primeira Reunião Extraordinária do 

Conselho Pleno, realizada no dia 16.02.95, na sede do CRUB. 

 

 

PONTOS DE PAUTA 

 

I. CONJUNTURA EDUCACIONAL 

 

 O Presidente relatou os últimos acontecimentos políticos, os contatos mantidos com 

o MEC e dirigentes das IFES. 

 Vários dirigentes fizeram uso da palavra e, ao final, apresentaram propostas com 

relação ao Ofício ANDIFES Nº 014;95, dirigido e entregue ao Senhor Ministro da 

Educação e do Desporto, no sentido de: 

 1. não aceitar o instrumento de Medida Provisória como legítimo para 

mudanças estruturais no âmbito da educação; 

 2. envidar esforços para abrir canais de interlocução com o MEC; 

 Deliberação: As propostas foram aprovadas por unanimidade. 

 

II. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 938 

 

 Na oportunidade, foi distribuído o texto da referida MP, editada no Diário Oficial 

da União do dia 17.03.95. 

 Após as discussões, foi aprovada por unanimidade a seguinte posição da ANDIFES: 

 “A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior - ANDIFES, reunida em seu Conselho Pleno em 17 de março de 1995, na cidade 

de São Carlos-SP, deliberou, por unanimidade de seus membros, a respeito da Medida 

Provisória Nº 938, de 16 de março de 1995: 

a) Quanto à avaliação 

 A ANDIFES defende uma ampla, rigorosa, profunda e regular avaliação de todas as 

instituições de ensino, que venha garantir a qualidade do fazer acadêmico. Tal avaliação 
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supõe que se considere as condições que tornam possíveis a produção, a sistematização, a 

transmissão e a apropriação do conhecimento. Desta forma, aprovou em seu Conselho 

Pleno e apresentou, ao MEC, documento sobre Avaliação Institucional, que reflete os 

princípios e a prática deste complexo processo, já em andamento na maior parte das IFES. 

A avaliação dos cursos, que pode implicar em seu credenciamento, defendida pela 

ANDIFES, é a que consta do projeto de LDB em tramitação no Congresso Nacional. 

 A avaliação ao final dos cursos pode mesmo vir a se constituir em um elemento do 

processo, mas sua utilização, desconectada de um projeto mais amplo, conforme consta da 

medida fixada pelo MEC está em desacordo com as exigências de avaliação institucional 

proposta pela ANDIFES. 

b) Quanto à escolha de dirigentes 

 A ANDIFES defende o princípio constitucional que confere autonomia às 

Instituições Federais de Ensino Superior na condução da escolha dos dirigentes, prevista no 

projeto de LDB que tramita na Congresso Nacional, por entender que uma sociedade 

democrática supõe o respeito às deliberações coletivas em todos os poros do tecido social. 

Cabe, portanto, aos Conselhos Superiores das IFES, a definição de critérios e a indicação 

de qualificações exigidas para o exercício de cargos de direção.. 

c) Quando ao Conselho Nacional de Educação 

 A ANDIFES considera que esta questão, debatida há mais de seis anos com o 

conjunto da sociedade, deve ser remetida para o que propugna a proposta contida na LDB, 

já aprovada na Câmara dos Deputados e na Comissão de Educação do Senado Federal. 

 Isto posto, a ANDIFES entende que Medidas Provisórias não se constituem em 

mecanismos adequados para tratar de assunto tão complexo e delicado como a Educação e 

propõe a abertura de diálogo e o respeito às divergências, saudável prática acadêmica, 

como encaminhamento a ser rigorosamente observado na definição de uma política 

educacional para o Brasil. São Carlos, 17 de março de 1995”. 

 

III. SIAPE 

 

 O Presidente procedeu à leitura do OF.CNDP Nº 04/95. Após as discussões, foi 

sugerido o envio de ofício à SESu-MEC propondo encaminhamento do tema SIAPE de 

modo a estabelecer a interface dos sistemas de pessoal das IFES com o proposto pelo 

SIAPE no mesmo cronograma de desenvolvimento do SAF-PEC. 

 O Reitor Antonio Albuquerque/UFCE propôs, também, que a ANDIFES procurasse 

os técnicos do SAF para explicar a situação das IFES. 

 Deliberação: A proposta foi aprovada. 

 

IV. ELEIÇÕES NA UFRPE 

 

 Tendo sido já relatado o ocorrido naquela IFES, pelo Vice-Reitor, os dirigentes 

discutiram o tema. 
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 A Presidência apresentou a seguinte moção: 

 “Com base no preceito constitucional da autonomia universitária, o Conselho Pleno 

da ANDIFES apoia as decisões encaminhadas pelos Conselhos Superiores da UFRPE”. 

 Deliberação: A proposta foi aprovada por unanimidade. 

V. REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 1688, pelo MEC 

 

 Deliberação: Aprovada a proposta de encaminhamento de documento ao MEC 

protestando quanto à revogação da referida Portaria, por representar este ato uma quebra da 

autonomia universitária. 

 

VI. MODELO DE ALOCAÇÃO - apresentação, pelos representantes da ANDIFES, do 

Relatório Parcial da Comissão de Verificação 

 

 O Professor José Francisco Campos procedeu à apresentação do relatório. Em 

seguida, foram entregues os documentos da Comissão de Verificação, TEXTO 1: AS 

ÁREAS FÍSICAS DAS IFES NO MODELO DE ALOCAÇÃO DE RECURSO; TEXTO 2: 

PRODUÇÃO ACADÊMICA DAS IFES; TEXTO 3: O CORPO DISCENTE DAS IFES; 

TEXTO 4: O TRABALHO HUMANO NAS IFES. 

 O plenário deliberou por encaminhar todos os textos aos dirigentes das IFES, para 

conhecimento e análise. 

 

VII. RELATÓRIO DO FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE ASSUNTOS 

COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS SOBRE O PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO 

DOS ESTUDANTES DAS IFES 

 

 Após a distribuição do relatório, houve a informação de que o mesmo já havia sido 

divulgado pela revista VEJA e outros órgãos de imprensa. 

 O plenário deliberou por homologar o referido relatório e providenciar uma maior 

divulgação à sociedade. 

 

VIII. HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 
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 Na oportunidade, foram prestadas informações sobre a reunião ocorrida em São 

Paulo, no dia 15.03.95, bem como reiterada a posição de se aguardar a elaboração de uma 

proposta definitiva por parte da SESu para posterior análise dos Conselhos Superiores das 

IFES e somente após isto, emitir a manifestação do Conselho Pleno da ANDIFES. 

 Ao final, foi proposto e aprovado que a UNIFESP assumisse a vice-presidência da 

Comissões de Hospitais da ANDIFES. 

 

IX. EVASÃO ESCOLAR 

 

 O Conselho Pleno deliberou que este tema será subordinado à Comissão de 

Avaliação da ANDIFES. 

 

X. COMISSÕES TEMÁTICAS 

 

 a) Comissão de Orçamento 

 

 O Reitor José Henrique Faria, Presidente da Comissão, apresentou relatório - o qual 

foi distribuído aos presentes -. Após as discussões, foi apresentada proposta no sentido de 

que a nova Diretoria da ANDIFES manifestasse ao MEC a preocupação com a situação 

orçamentária das IFES, destacando a necessidade de dar continuidade aos programas da 

SESu. 

 Deliberação: A proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 b) Comissão de Avaliação Institucional 

 

 O Reitor Hélgio Trindade, Presidente da Comissão, apresentou comentários sobre o 

tema. 

 

 c) Comissão de Seguridade 

 

 O Reitor Antônio Bandeira informou a respeito da tramitação da proposta sobre 

seguridade. 
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 d) Comissão de Normatização, Sistematização e Verificação de Dados 

 

 Este item foi postergado para a próxima reunião do Conselho Pleno. 

 

 e) Comissão de LDB e de Revisão Constitucional 

 

 O Presidente da Comissão, Reitor Nestor Barbosa, procedeu ao relato da tramitação 

do Projeto no Senado Federal e acerca da posição do Governo sobre o tema LDB. 

 

 f) Comissão de Autonomia Universitária 

 

 O Reitor Antônio Diomário teceu considerações sobre as diferenças de conceitos de 

Autonomia entre os atuais dirigentes do MEC e os das IFES. 

 

 g) Comissão de Carreira e Salários 

 

 O Reitor João Claudio Todorov, Presidente da Comissão, procedeu ao relato dos 

trabalhos da Comissão e apresentou relatório, o qual foi distribuído naquele momento. 

 

 i) Comissão de Vestibular 

 

 Este item foi postergado para a próxima reunião do Conselho Pleno. 

 

XI. RESTRUTURAÇÃO DAS COMISSÕES TEMÁTICAS 

 

 Este item foi postergado para a próxima reunião do Conselho Pleno. 

 

XII. RELATO DO COLÉGIO DE PROCURADORES GERAIS 
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 O Procurador Francelino Grando, Coordenador do CPG, relatou os trabalhos 

realizados pelo Colégio e teceu comentários preliminares sobre a Medida Provisória nº 938 

e sobre nova lei dos quintos. O relatório final será enviado à ANDIFES. 

 

 

 

 

XIII. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

CONSELHO PLENO 

 

 O Relatório foi aprovado, com modificações de forma sugeridas pela Reitoria Luzia 

Guimarães. 

 Encerrados os pontos de pauta, o Presidente informou sobre a inscrição da chapa 

inscrita para a eleição da nova Diretoria Executiva da ANDIFES, marcada para o dia 

18.03.95, com a seguinte composição, a qual obteve aprovação do Conselho Pleno: 

 

Presidente   Reitor Antônio Diomário de Queiroz   - UFSC 

1º Vice-Presidente  Reitor Tomaz Aroldo da Mota Santos  - UFMG 

Suplente   Reitor Neroaldo Pontes de Azevedo   - UFPB 

2º Vice-Presidente  Reitor Silas Costa Pereira    - UFLA 

Suplente   Reitor Hélgio Henrique C. Trindade   - UFRGS 

 

 Concluídos os trabalhos, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão. 

 

 

 

 Reitor Newton Lima Neto    Gustavo Balduino 

 Presidente da ANDIFES    Secretário Executivo 
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