
 

 

RELATÓRIO DA X/94 REUNIÃO DO CONSELHO PLENO DA ANDIFES 

 

 

LOCAL: Salvador - BA 

DATA: 24 e 25 de novembro de 1994 

PRESIDENTE DAS SESSÕES: Reitor Newton Lima Neto 

SECRETÁRIO DAS SESSÕES: Gustavo Balduino 

CONVIDADOS: Reitor José Martins Filho - UNICAMP, Professor Rodolfo Joaquim Pinto da 

Luz, Secretário de Educação Superior do MEC. 

 

 

ABERTURA DOS TRABALHOS 

 

 O Reitor Luiz Felippe Serpa/UFBA, como anfitrião, abriu os trabalhos desejando boas-

vindas aos participantes da reunião e pronunciou-se sobre a questão da qualidade nas IFES. Em 

seguida, passou a direção da Mesa ao Reitor Newton Lima Neto, Presidente da ANDIFES, o 

qual, após saudar os presentes, apresentou o novo Reitor da UFF e prestou informes sobre: 

 a)  a Rede Interuniversitária do Trabalho (UNI-TRABALHO); 

 b) o recebimento, pela Presidência da ANDIFES, de correspondência do Presidente do 

CRUP, na qual era informado o interesse daquela entidade de desenvolver um projeto ALFA 

com a ANDIFES sobre Gestão Universitária, conforme foi anteriormente proposto pelo Reitor 

Newton Lima Neto; 

 c) os locais e datas das  próximas reuniões do Conselho Pleno da ANDIFES, quais sejam: 

São Carlos - 16, 17 e 18/03/95; Goiás - 18, 19 e 20/05/95; São Luiz-MA -  06, 07 e 08/07/95; 

 d) a ocorrência de um grave acidente de trânsito que vitimou servidores da UFRGS. Nesta 

oportunidade, o Reitor Newton Lima Neto apresentou seus sentimentos de condolências à 

UFRGS pela tragédia. 

 e) a transformação da Escola Paulista de Medicina e da Escola Superior de Agricultura de 

Lavras em Universidades Federais, por meio da aprovação de Projeto de Lei pelo Congresso 

Nacional. 
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INFORMES: 

 

 Palestra: Autonomia Universitária - A Experiência das Estaduais Paulistas. 

 O Professor Doutor José Martins Filho, Reitor da UNICAMP, proferiu palestra sobre o 

tema. 

 O Reitor Newton Lima Neto justificou a ausência do ex-reitor da USP e Vice-Presidente 

do Comitê Científico do Projeto ALFA/UE, Professor Doutor Roberto Leal da Silva Lobo, e, em 

seguida, apresentou o documento sobre o tema e abriu as discussões. Na oportunidade, o 

Presidente propôs a inclusão da ANDIFES no projeto ALFA.  

 Em seguida, a presidência submeteu à deliberação do Plenário a seguinte pauta e 

programação: 

 24/11(quinta-feira) 

 09h30min 

 - Plenária de abertura 

 - Aprovação da pauta e programação 

 - Aprovação das Atas 

 - Informes da Presidência 

 l0h 

 1   -  Comissões Temáticas 

 1.1 - Comissão de Orçamento: a situação orçamentária 94 e o Orçamento 95. 

 1.2 - Seguridade 

 1.3 - Carreira e Salário 

 1.4 - LDB 

 1.5 - Matriz de Financiamento 

 1.6 - Autonomia 

 1.7 - Avaliação 

 1.8 - Hospital Universitário 

 1.9 - Normatização, Sistematização e Verificação de Dados 

 13h 

 Almoço 

 15h 
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 Palestra: Autonomia Universitária - A Experiência das Estaduais Paulistas - Prof. 

Dr. José Martins Filho/Reitor da UNICAMP 

 

 17h 

 2 - Gestão Universitária - Relatório da Regional Sul da ANDIFES 

 17h30min 

 3 - Questões Jurídicas - Relato do Coordenador do CPG/ANDIFES 

 l9h 

 Partida para a Reitoria da UFBA 

 20h 

 Homenagem ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação e do 

Desporto e ao Secretário da SESu/MEC 

 25/11 (sexta-feira) 

 09h 

 4 - As IFES, a ANDIFES e o novo Governo 

 11h 

 Palestra: Projeto ALFA - Prof. Dr. Roberto Leal da Silva Lobo, Ex-Reitor da USP e 

Vice-Presidente do Comitê  

 13h 

 Almoço 

 14h30min 

 1 - Comissões Temáticas (continuação) 

 l6h 

 5 - Eleições no CRUB e na ANDIFES 

 17h30min 

 6 - Relação Ética entre as IFES e a ANDIFES 

 19h 

 - Encerramento 

 Deliberação: Pauta e programação aprovadas. 
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PONTOS DE PAUTA 

 

 

I - COMISSÕES TEMÁTICAS 

 

 I.1 - Comissão de Orçamento 

  

 O Reitor José Henrique Faria/UFPR, Presidente da Comissão, prestou os seguintes 

informes: 

 a) a emenda ao OGU/95 foi apresentada pela Presidência da ANDIFES e membros da 

Comissão de Orçamento ao Relator Geral, Senador Gilberto Miranda, não obtendo deste 

nenhuma garantia de acolhimento ao pleito. A Comissão transmitiu orientação aos Dirigentes no 

sentido de que mantivessem contatos com os parlamentares nos respectivos Estados, solicitando 

apoio à emenda da ANDIFES; 

 b) a Comissão se reuniria em Brasília no dia 05 de dezembro, a fim de analisar a 

aplicação do Modelo de Alocação no orçamento das IFES para 1995; 

 c) em relação ao orçamento de 1994, aguardava-se informações do Secretário da SESu. 

 

 I.2 - Comissão de Seguridade Social 

 

 O Reitor Antônio Bandeira/UFV prestou informes sobre a Medida Provisória que trata do 

assunto. 

 O Reitor Newton Lima Neto informou que a UFRJ propôs alteração no Art 13º da minuta 

da Medida Provisória, de modo a completar seus benefícios às IFES com fundos a serem criados, 

e propôs: 

 a) homologar a decisão tomada pela Presidência e pela Comissão de mudança no Art. 13º 

da Medida Provisória; 

 b) moção ao MEC e à SAF no sentido de que a Medida Provisória seja editada o mais 

breve possível. 
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 Deliberação: As propostas foram aprovadas. 

 

 

 

 

 I.3 - Carreira e Salários 

 

 O Reitor João Cláudio Todorov/UnB, Presidente da Comissão, prestou informes sobre os 

contatos mantidos com o MEC e a SAF tratando da rehierarquização da tabela dos técnicos-

administrativos das IFES. 

 O Reitor informou, ainda, sobre a realização do I Fórum Nacional sobre Relações de 

Trabalho e Negociações Coletiva nas IFES, promovido pela ANDIFES, ANDES-SN e 

FASUBRA, com o apoio da UnB, nos dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro, em Brasília. 

 Com a palavra, o Reitor Antônio Diomário propôs: 

 a) a suspensão da decisão anterior da ANDIFES no sentido de que as IFES aguardassem a 

rehierarquização para aplicar a Lei dos Agentes de Portaria; 

 b) a determinação de que a Comissão de Carreira e Salários desenvolva estudos visando 

identificar a melhor maneira de aplicar a Lei e, posteriormente,  informe às IFES. 

 Deliberação: As propostas foram aprovadas. 

 O Reitor Nestor Andrade/UFU prestou esclarecimentos sobre os estudos da UFU 

referentes à isonomia salarial. 

 O Reitor Newton Lima Neto apresentou proposta no sentido de que a Comissão, em 

conjunto com o Colégio de Procuradores Gerais, examine os estudos da UFU sobre a matéria. 

 Deliberação: A proposta foi aprovada. 

 

 I.4 - LDB 

 

 O Reitor Nestor Barbosa/UFU prestou informes sobre o tema. 

 

 I.5 - Matriz de Financiamento 

 



 6 

 O Reitor Éfrem Maranhão/UFPe entregou à Secretaria da ANDIFES disquete contendo o 

Manual de Operação e o Banco de Dados utilizado para a elaboração do vetor final do Modelo de 

Alocação. 

 Após a discussão do tema, o Reitor Éfrem apresentou as seguintes propostas: 

 a) a reprodução e distribuição do disquete na sede da ANDIFES em Brasília, a partir do 

dia 30/11/94; 

 b) a Comissão de Orçamento, até o dia 12.12.94, verificaria junto ao MEC a aplicação do 

Modelo; 

 c) as  IFES   teriam   até   o   dia   30/04/95   para   apresentarem   contribuições ao 

aprimoramento do Modelo. 

 Deliberação: As propostas foram aprovadas. 

 

 I.6 - Autonomia 

 

 O Reitor Antônio Diomário prestou informes sobre a matéria. 

 

 I.7 - Avaliação Institucional 

 

 O Reitor Hélgio Trindade/UFRGS, Presidente da Comissão de Avaliação Institucional, 

prestou informes sobre a Comissão Nacional da Avaliação do MEC. 

 

 I.8 - Hospitais Universitários 

 

 O Reitor Éfrem Maranhão/UFP prestou informes sobre o tema. 

 

 I.9 - Normatização, Sistematização e Verificação de Dados. 

 

 O Reitor Antônio Albuquerque prestou informes sobre as últimas reuniões da Comissão, 

ocorridas em Brasília e Fortaleza, e formulou proposta no sentido de que constasse da pauta da 

próxima reunião do Conselho Pleno da ANDIFES a análise e deliberação sobre o documento 

preparado pela Comissão. 

 Deliberação: A proposta foi aprovada. 
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II - GESTÃO UNIVERSITÁRIA 

 

 O Reitor Antônio Diomário/UFSC, Vice-Presidente da Regional Sul da ANDIFES, 

apresentou o documento "I Seminário ANDIFES-Sul sobre Gestão Universitária". O Reitor 

Hélgio Trindade/UFRGS, Coordenador do Seminário, teceu comentários a respeito do tema. 

Após a discussão, o Reitor Hélgio apresentou as seguintes propostas: 

 

 

 CRIAÇÃO DE GRUPO "GESTÃO E POLÍTICAS UNIVERSITÁRIAS" 

 

 1) criar um nome mais abrangente, envolvendo gestão e políticas estratégicas para as 

IFES; 

 2) delimitar uma problemática, articulando algumas questões centrais dos diferentes 

grupos temáticos, especialmente a Autonomia Universitária, Matriz de Financiamento, Avaliação 

Institucional e Orçamento; 

 3) constituir uma Comissão temporária, coordenada pelo Presidente da ANDIFES e 

integrada pelos coordenadores dos grupos acima referidos; 

 4) atribuir a essa Comissão quatro funções principais: 

               a)  coordenar a elaboração do projeto vinculado ao Programa ALFA; 

            b) definir o  campo estratégico de ação para a nova Comissão de Gestão e Políticas 

Universitárias; 

               c)  buscar articulação com os Fóruns acadêmicos e de planejamento no futuro trabalho 

da Comissão; 

               d)  estabelecer as bases de uma rede para a integração dos dados sobre as universidades. 

 Deliberação: As propostas foram aprovadas. 

 

 

III - QUESTÕES JURÍDICAS 

 

 O Dr. Francelino Grando distribuiu o relatório do Colégio de Procuradores Gerais. 

Mesmo considerando que as recentes medidas ferem direitos civis dos servidores públicos, foi 

deliberado: 
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 a) acatar as recomendações do Colégio de Procuradores Gerais sobre o tema "ações 

recisórias", dado o seu caráter de inexorabilidade; 

 b) propor que a Comissão de Carreira e Salário procure encontrar, conjuntamente com as 

entidades (ANDES, FASUBRA), uma solução para a questão da isonomia, bem como 

encaminhar resposta às entidades sobre as recisórias; 

 c) que as IFES aguardem até o prazo limite para proporem a ação recisória, considerando 

que haverá nova reunião do Conselho Pleno no dia 12 de dezembro, em Brasília, para discussão 

da questão do prazo e cautelares. 

 Observação: sobre o abate-teto, o Conselho Pleno decidiu aguardar manifestação do 

Colégio de Procuradores, a qual deverá ser formulada em sua próxima reunião. 

IV - AS IFES, A ANDIFES E O NOVO GOVERNO 

 

 O Reitor Antônio Diomário/UFSC, representando a Comissão de Sistematização, 

distribuiu minuta de documento a ser encaminhado ao novo governo. 

 Após leitura e discussão do documento, o Reitor Newton Lima Neto/UFSCar, 

considerando que, em essência, o documento estava muito bom, formulou proposta no sentido de 

que o Reitor Antônio Diomário reunisse as contribuições dos Dirigentes e consolidasse a versão 

final do documento até o dia 01/12/94. 

 Deliberação: A proposta foi aprovada. 

 

 

V - ELEIÇÕES NO CRUB E NA ANDIFES 

 

 O Reitor Newton Lima Neto iniciou o assunto esclarecendo as regras e as datas previstas 

para as eleições em ambos os pleitos.  

 O Reitor Carlos Rodolfo Brandão Hartmann/FURG propôs adiar este ponto de pauta para 

a próxima reunião do Conselho Pleno da ANDIFES, em virtude do adiantado da hora e do 

quorum reduzido. 

 Deliberação: A proposta foi aprovada. 

 

 

VI - A RELAÇÃO ÉTICA ENTRE AS IFES E A ANDIFES 
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 O Presidente deu início ao assunto, distribuiu o O.FUB. 1237/94 e relatou a posição do 

Diretório Nacional da ANDIFES. Após a discussão do tema, o Reitor Nelson Abrahim Fraiji/UA 

formulou a seguinte proposta: 

 - Considerando que o assunto já fora discutido exaustivamente e que ambas as partes, 

ANDIFES e UnB, já haviam se manifestado, propunha que o Conselho Pleno considerasse o 

assunto por encerrado. 

 Deliberação: A proposta foi aprovada. 

 Moção de desagravo ao Presidente da ANDIFES por ter sido acusado de autocrático, no 

parecer do relator do Conselho Universitário da UnB, uma vez que todas as ações empreendidas 

pela Presidência estiveram estritamente embasadas nas decisões unânimes do Conselho Pleno da 

entidade. 

 Deliberação: A moção foi aprovada por aclamação. 

 Observação: o Reitor da UnB tomou a iniciativa de convidar o Presidente da ANDIFES 

para participar da reunião do Conselho Universitário visando ser a questão do agravo 

publicamente esclarecida, uma vez que, segundo ele, não era essa a intenção do Conselho. 

 O Reitor Newton Lima Neto acedeu ao convite. 

 Ao final da reunião, o Presidente propôs ao Plenário a convocação de uma reunião 

extraordinária do Conselho Pleno da ANDIFES, a ser realizada no dia dia 12 de dezembro de 

1994, em Brasília. 

 Deliberação: A proposta foi aprovada. 

 

 

 

 

Reitor Newton Lima Neto      Gustavo Balduino 

  Presidente da ANDIFES      Secretário Executivo  


