
 

 

RELATÓRIO DA VIII/94 REUNIÃO DO CONSELHO PLENO DA ANDIFES 

 

 

LOCAL: Vitória - ES 

DATA: 21 e 22 de julho de 1.994. 

PRESIDENTE DAS SESSÕES: Reitor Newton Lima Neto 

SECRETÁRIO DAS SESSÕES: Gustavo Balduino 

DIRIGENTES PARTICIPANTES: 42 (lista anexa) 

CONVIDADOS: Ministro da Educação e do Desporto, Secretário da SESu, Coordenador 

da COF/MEC, Presidente da Fundação Roquete Pinto, Presidentes da FINEP, Presidentes 

dos Fóruns de Pró-Reitores , Coordenador do Colégio de Procuradores Gerais. 

 

 

ABERTURA DOS TRABALHOS 

 

 a) O Reitor Roberto Penedo/UFES, como anfitrião, procedeu à abertura dos 

trabalhos, desejando boas-vindas aos participantes e convidados. 

 b) O Reitor Newton Lima Neto, tendo recebido a presidência dos trabalhos, saudou 

os presentes e prestou informações sobre a pauta e a programação das atividades. 

 

 

PONTOS DE PAUTA: 

 

I - INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS 

 

 Comissão de Orçamento 

 

 O Reitor Newton Lima Neto procedeu aos informes sobre as negociações e os 

encaminhamentos junto aos parlamentares, MEC, Relator Setorial e Relator Geral quanto à 

emenda apresentada pela ANDIFES ao OGU de 1.994. 
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 O Pró-Reitor Haroldo Correa Rocha/UFES, representante do Fórum de 

Planejamento e Administração, prestou informes sobre a situação orçamentária das IFES. 

 Deliberação: Encaminhar ao Senhor Ministro da Educação e do Desporto 

documento manifestando a preocupação da ANDIFES com relação aos seguintes pontos: 

 I   - adiamento da votação do orçamento das IFES para 1994; 

 II  - dificuldade no fechamento das contas das IFES em 1994; 

 III - o déficit de aproximadamente 40% no orçamento das IFES para 1994; 

 IV - empenho  do  MEC junto  à Presidência da República para a  sanção  da  LDO,  

                   sem vetos. 

 

 

II - RELATÓRIO TCU/CISET 

 

 O Reitor Newton Lima Neto reiterou informação do Boletim nº III de que o MEC 

havia enviado ao TCU documento e anexos contestando a defesa conjunta da ANDIFES. 

 Deliberações: l. Manifestar ao Ministro da Educação e do Desporto a indignação da 

ANDIFES com relação às atitudes da CISET/MEC; 2. Articular, conjuntamente com o 

MEC, visita ao TCU. 

 

 

III - SEGURIDADE SOCIAL 

 

 O Professor Adalberto Siqueira/UFSM apresentou relatório em nome da Comissão 

de Seguridade da ANDIFES. 

 O Professor Mário Cassel, Coordenador Nacional do Fórum de Pró-Reitores 

Comunitários, fez pronunciamento sobre o trabalho dos Pró-Reitores a respeito do assunto 

manifestando concordância com o relatório apresentado. Duas propostas foram 

apresentadas: 

 a) Do Reitor Neroaldo Ponte/UFPB: 

 Apoio da ANDIFES na urgência da votação do Projeto de Lei sobre Seguridade, das 

alterações propostas pela Comissão, sem apoiar o PL; 

 b) Da mesa: 
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 Aprovação das alterações nos termos propostos pela Comissão com solicitação de 

urgência na votação.  

 Deliberação: Foi aprovado o relatório nos termos propostos pela Comissão de 

Seguridade da ANDIFES. 

 

IV - MATRIZ DE FINANCIAMENTO 

 

 O Reitor Éfrem Maranhão-UFPe, Presidente da Comissão, expôs o tema, relatou as 

atividades da Comissão e distribuiu documento com o modelo proposto e a simulação dos 

dados. 

 O Professor Eduardo Katchburian, Vice-Diretor da EPM, solicitou que constasse 

deste relatório a seguinte declaração: 

 "A EPM tem sérias reservas sobre a Matriz do Orçamento apresentada pela 

Comissão, pois ela contém distorções relativas aos dados obtidos, definições, e erros. Além 

disso, a EPM considera 1% para o output inadequado para os dias de hoje; produtividade e 

qualidade devem ser estimuladas de alguma forma! Assim sendo, A EPM Vota Contra. 

Reconhece porém o grande esforço e trabalho da Comissão bem como sua sinceridade." 

 O Presidente, preliminarmente, sem prejuízo de eventuais alterações do Modelo 

apresentado, propôs a votação de proposta no sentido de que: 

 a) naquela reunião, deveria ser aprovado algum modelo de distribuição de recursos 

para que o orçamento de 1995 fosse transparentemente rateado; 

 b) o modelo certamente não seria o mais justo e o mais adequado, em função da 

heterogeneidade do sistema, mas um importante ponto de partida; 

 c) os trabalhos da Comissão Temática deveriam ser obrigatoriamente continuados 

visando o permanente aperfeiçoamento do modelo, já para o próximo ano. 

 Deliberação: A proposta foi aprovada por unanimidade. 

 A presidência propôs a votação do relatório elaborado pela Comissão, sem prejuízo 

dos destaques apresentados. O encaminhamento foi aprovado por ampla maioria. Colocado 

em votação, o modelo foi aprovado com 30 (trinta) votos favoráveis, verificados votos 

contrários das seguintes IFES: EPM, FFCMPA, FMTM, EFEI, UFMS, ESAM e UnB. 
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 DESTAQUES: 

 

 1. O Vice-Reitor José Henrique Vilhena/UFRJ formulou proposta de alterar o vetor 

output final de 10% para 50%  

 Deliberação: O plenário aprovou a proposta da Comissão mantendo em 10% o 

vetor final de output, com os votos contrários da UnB e UFRJ. 

 2. O Reitor Newton Lima Neto/UFSCar formulou proposta de se retirar 

especialização como parâmetro do vetor de output. 

 Deliberação: O plenário votou, por ampla maioria, a manutenção do parâmetro 

especialização no vetor output. 

 3. O Reitor Newton Lima Neto/UFSCar formulou proposta de ampliação dos 

parâmetros de mestrado e de doutorado na parcela de output de 3 para 6 e de 5 para 10, 

respectivamente. 

 Deliberação: A proposta foi aprovada por ampla maioria. 

 

 

V - COLÉGIO DE PROCURADORES GERAIS 

 

 O Doutor Francelino Grando, Procurador Geral da UFSCar, fez relato sobre a 

reunião de Procuradores Gerais, ocorrida em São Carlos. 

 O Reitor Newton Lima Neto apresentou a proposta do regimento do Colégio de 

Procuradores Gerais da ANDIFES, na forma de resolução da Presidência. 

 Deliberação: O regimento foi aprovado com alterações na alínea b, do art. 2º (onde 

se lê “... promover estudos sobre temas suscitados pelo Presidente da ANDIFES”, leia-se 

“... promover estudos sobre temas suscitados pela ANDIFES”), e no art. 5º (onde se lê “... 

os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da ANDIFES”, leia-se os “... casos 

omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva”), devendo o referido regimento ser 

divulgado como Resolução nº 001/94 da Presidência da ANDIFES. 
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VI - AUTONOMIA E FUNDAÇÕES DE APOIO 

 

 O Reitor Antônio Diomário/UFSC, Presidente da Comissão de Autonomia da 

ANDIFES, fez relato e distribuiu documento sobre os encaminhamentos da Comissão e da 

sua participação na Comissão AGENDA AUTONOMIA 94 do MEC. Foram mantidas as 

diretrizes gerais sobre o tema, aprovadas nas reuniões anteriores. 

 

 

 

 ENCERRAMENTO: 

 

 O Presidente da ANDIFES encerrou os trabalhos com os seguintes 

encaminhamentos: 

 a) convocar a próxima reunião do Conselho Pleno da ANDIFES, a realizar-se em 

Ouro Preto - MG, com data e pauta a serem posteriormente informadas; 

 b) convidar os Presidentes de Fóruns para participarem da próxima reunião do 

Conselho Pleno da ANDIFES, quando terão prioridade de discussão; 

 c) solicitar ao Vice-Reitor da UFPel que fizesse a leitura do ofício encaminhado à 

ANDIFES por aquela IFES (anexo ao relatório). 

 

 

 INFORMES DA REUNIÃO: 

 

 O Presidente da Fundação Roquete Pinto, jornalista Francisco Teixeira, procedeu à 

explanação sobre as atividades da Fundação e manifestou o interesse de ampliar o 

intercâmbio com as IFES. 

 O Presidente da FINEP, Professor Lourival Mônaco, procedeu à explanação sobre 

as atividades da Fundação e sobre as futuras fontes de financiamento de projetos. Solicitou, 

em nome do Ministro Israel Vargas, que os Reitores apoiassem as emendas ao Orçamento 

da União que ampliavam os recursos para pagamento de bolsas. 
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 Pronunciamentos do Secretário da SESu e do Coordenador da COF/MEC, bem 

como do Senhor Ministro da Educação e do Desporto. 

 O Professor Rodolfo Pinto da Luz/SESu pronunciou-se sobre as atividades da SESu 

e prestou informações sobre o convênio com o BID. 

 O Senhor Márcio Bello/COF/MEC informou sobre o orçamento das IFES para 

1994. 

 O Senhor Ministro informou ao plenário sobre os projetos do MEC, relatou 

contatos ocorridos com o relator geral do orçamento, e ratificou o compromisso do MEC 

de acatar o modelo de alocação de recursos, aprovado pela ANDIFES, por meio de portaria 

ministerial. 

 

 

 

Reitor Newton Lima Neto Gustavo Balduino 

  Presidente da ANDIFES           Secretário Executivo 


