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 Às dez horas do dia vinte e cinco de setembro de hum mil, novecentos e noventa e 

um, na sede do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, localizado na SQN 

516, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Pleno da Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES – que por convocação 

da Presidência, procedeu à escolha do novo 1º Vice-Presidente, bem como do Secretário 

Geral, conforme previsão estatutária. Aberto os trabalhos, após manifestação de vários 

Dirigentes, o Professor Wilton da Silva Mattos, 1º Vice-Presidente eleito em 22 de agosto 

de 1990, explicou que como Diretor-Geral do CEFET/MG teria seu mandato até 1º de 

outubro próximo o que estaria ocasionando o seu afastamento da Diretoria Executiva da 

ANDIFES. A Srª Presidente agradeceu ao Professor Wilton, ocasião em que elogiou seu 

trabalho frente a Associação, palavras endossadas pelos participantes da reunião. Em 

seguida foi sugerido o nome do Professor Nelson Maculan, Reitor da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, para ocupar a 1ª Vice-Presidência. Por consenso, não se procedeu à 

eleição, sendo Professor Maculan aclamado para ocupar o cargo. Em seguida, da mesma 

forma foi aclamado o Professor Wilton da Silva Mattos para responder pela Secretaria 

Geral da ANDIFES. Encerrada aclamação dos nomes, ressaltou a Srª Presidente  que os 

demais membros da Diretoria estavam mantidos, ficando assim constituída para um 

mandato até 31 de março de 1992 a contar desta data, valendo, portanto, como termo de 

posse: Presidente Vanessa Guimarães Pinto – UFMG; 1º Vice-Presidente Nelson Maculan 

Filho – UFRJ; Suplente José Fernando Lucas de Oliveira – FICAP; 2º Vice-Presidente 

Edinaldo Gomes Bastos – UFPe; Suplente Hugo Edson Barbosa de Rezende – UFRRJ; 

Secretário Geral Wilton da Silva Mattos – CEFET/MG. Nada mais havendo a tratar foi 

encerrada a presente reunião, determinando-se a lavratura da respectiva ata. Brasília, 25 de 

setembro de 1991. Wilton da Silva Mattos – Secretário Geral. 


