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Ata da CLXIX reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 20 de outubro de 2017 e realizada 1 
em 21 e 22 de novembro do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: Informes da Comissão de orçamento da 2 
Andifes;  Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) – Ministro Raimundo Carreiro; Programa de 3 
internacionalização da CAPES; Paralisação dos Técnicos Administrativos; Apresentação da proposta da nova 4 
pesquisa do FONAPRACE, sobre o Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das 5 
Universidades Federais; Avaliação sobre a criação do fórum de campi fora de sede das Universidades Federais; 6 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) – Presidente Kleber de Melo Morais e Diretor Vice-7 
Presidente Executivo Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa e Procurador-Geral Federal – Cleso José Fonseca 8 
Filho. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Ângelo 9 
Roberto Antoniolli (UFS); Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Cláudia Aparecida Marliére de Lima 10 
(UFOP); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Dagoberto Alves de Almeida (UNIFEI); Emmanuel Zagury Tourinho 11 
(UFPA); Flávio Antônio dos Santos (CEFET-MG); Gilciano Saraiva Nogueira (UFVJM); Henry de Holanda Campos 12 
(UFC); Iracema Santos Veloso (UFOB); Jefferson Fernandes do Nascimento (UFRR); Joana Angelica Guimarães 13 
(UFSB); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José de Arimatea de 14 
Matos (UFERSA); Julianeli Tolentino de Lima (UNIVASF); Klaus Werner Capelle (UFABC); Liane Maria Calarge 15 
(UFGD); Lúcia de Campos Pellanda (UFCSPA); Luis Eduardo Bovolato (UFT); Luiz Alberto Pilatti (UTFPR); Luiz 16 
Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Marcel Do Nascimento Botelho (UFRA); Marcelo Augusto Santos Turine (UFMS); 17 
Márcia Abrahão (UnB); Marco Antônio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcus Vinícius David (UFJF); Margareth 18 
de Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB); Maria José de Sena (UFRPE); Maria Valéria Costa Correia (UFAL); Minoru 19 
Martins Kinpara (UFAC); Myrian Thereza de Moura Serra (UFMT); Nair Portela Silva Coutinho (UFMA); Nilda de 20 
Fátima Ferreira Soares (UFV); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); Raimunda Nonata Monteiro (UFOPA); 21 
Reinaldo Centoducatte (UFES); Ricardo Luiz Lange Ness (UFCA); Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR); Roberto 22 
Leher (UFRJ); Rui Vicente Oppermann (UFRGS); Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira (UFSJ); Silvio Luiz 23 
de Oliveira Soglia (UFRB); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Sylvio Mario Pulga Ferreira (UFAM);  Valder Steffen 24 
Júnior (UFU); Vicemário Simões (UFCG); Wanda Hoffmann (UFSCar). Com os cumprimentos, o presidente 25 
Emmanuel Zagury (UFPA) Tourinho inicia a reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes. Logo em seguida, 26 
recepciona o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o excelentíssimo senhor Raimundo Carreiro. Em 27 
seguida, faz um breve relato sobre os trabalhos realizado pela associação, que congrega sessenta e três 28 
Universidades Federais, várias delas são multicampi, com o total de 328 campi. Relata, ainda, o atual cenário de 29 
crise financeira das Universidades Federais, desde 2014, e, especialmente, após a aprovação da Emenda 30 
Constitucional nº95, que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime 31 
Fiscal. O presidente enfatiza a importância da proximidade e diálogo da Andifes com o TCU, e apresenta a 32 
proposta da reativação do Grupo de Trabalho que reúne a Andifes e o TCU, para que possam ter um diálogo mais 33 
profundo sobre os assuntos recorrentes nas Universidades Federais. Em seguida, o presidente passa a palavra 34 
para o presidente Raimundo Carreiro (TCU), que inicia a participação assentindo que as Universidades estão 35 
sendo afetas pela crise orçamentária de modo vultoso. Dito isso, o ministro responde a solicitação que recebeu do 36 
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas das IFES (FORGEPE), através do Ofício n° 055/2017- 37 
Forgepe, que pleiteia a exigência da apresentação do diploma de mestrado ou de doutorado para o ato de 38 
concessão de Retribuição por Titulação aos docentes do magistério superior, prevista na Lei nº 12.772, de 28 de 39 
dezembro de 2012. Então responde que até que haja pronunciamento formal e definitivo do Ministério da 40 
Educação (MEC), a ata é documento hábil para comprovar legalmente o término do curso. Para finalizar, o 41 
Ministro se compromete em firmar um acordo de cooperação com as universidades, e em participar de um 42 
seminário Andifes para debater os assuntos propostos pelos reitores. Para encerrar, o presidente da Andifes, 43 
agradece a disposição para o diálogo por parte do TCU, e informa que o mais breve possível a Andifes 44 
encaminhará a proposta do Termo de Cooperação e uma proposta de Seminário conjunto Andifes e TCU. Na 45 
pauta de informes da Comissão de Orçamento da Andifes, o reitor Orlando do Amaral (UFG), relata que no dia 9 46 
de novembro, a Comissão de Orçamento da Andifes realizou uma reunião, e dentre os pontos mais importantes 47 
tratados, foram: a) o orçamento de Capital e Custeio, proposto na PLOA 2018: sobre o orçamento de Capital 48 
houve redução em 2017 e manteve o orçamento para o ano de 2018; b) o orçamento de Capital, quase 80% do 49 
montante ficou retido no Ministério da Educação (MEC), o MEC ainda não definiu como será feita a distribuição 50 
desse orçamento, além de ficar com a maior parte do recurso, o MEC distribuiu o orçamento das Universidades 51 
por meio da Matriz Andifes, o que nunca aconteceu, pois a Matriz Andifes serve para distribuição do orçamento de 52 
Custeio; c) outra inovação do MEC foi a definição de um piso orçamentário, as universidades que receberam 53 
menos de um milhão e meio, o orçamento aumentou para um milhão e meio e os remanescentes foram 54 
distribuídos pela matriz Andifes; d) sobre o Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), foi mantido o 55 
orçamento de Custeio, e subtraído o recurso de Capital, no total foram 30 milhões a menos para o recurso de 56 
Capital; e) as novas Universidades têm um prazo de carência de dez anos para ser inserida na Matriz Andifes. 57 
Para finalizar, o reitor Orlando do Amaral (UFG) anuncia o novo presidente da Comissão de Orçamento da 58 
Andifes, o reitor Reinaldo Centoducatte (UFES), e o vice-presidente, reitor Vicemário Simões (UFCG). O 59 
presidente da Andifes, informa que o valor do orçamento de Capital distribuído pelo MEC permanece inalterado, e 60 
foi apresentado ao Ministério da Educação a proposta de distribuir 574 milhões entre as 63 Universidades, 61 
observando o critério de distribuição dos anos anteriores. No dia seguinte, com os cumprimentos, o presidente 62 



Emmanuel Zagury Tourinho inicia a reunião com os informes: a) sobre a Audiência que aconteceu na Câmara dos 63 
Deputados, no dia 21 de novembro, houve a presença de 15 parlamentares, reitores e várias entidades ligadas a 64 
Educação, durante a sessão foi distribuída a cartilha da Andifes - Universidades Federais – Patrimônio da 65 
Sociedade Brasileira, que reafirma os valores das Universidades e denuncia restringimento financeiro que as 66 
Universidades vêm sofrendo; b) a diretoria participou do encontro de Redes Universitárias e Conselhos de 67 
Reitores da América Latina e do Caribe, a qual reafirmou a Educação superior Universal e gratuita. Na 68 
oportunidade, foi pleiteada a participação da Andifes na Comissão que vai ser relatora do documento final da La 69 
Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 2018 (CRES 2018); c) o presidente da 70 
Andifes informa que apresentará na próxima reunião da Andifes um projeto que está sendo proposto na UFPA, 71 
para construção de uma sala de cinema com fins didáticos, esse projeto foi apresentado a Agência Nacional de 72 
Cinema (ANCINE), e a agência demostrou interesse para apoiar o projeto. Nesse intuito, o presidente propõe ao 73 
pleno verificar, após a apresentação, a viabilidade de construir uma rede universitária de cinema. O reitor Klaus 74 
Capelle (UFABC), informa ao pleno: a) o Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), 75 
Gilberto Kassab, apresentou uma nova versão do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação a qual 76 
supre vários itens que havia sido pactuado, dessa forma, várias entidades ligada a área de tecnologia analisaram 77 
as mudanças e constituíram comissão para consolidar uma posição para apresentar, oportunamente, ao MCTIC; 78 
b) informa sobre a solicitação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM), que promove a educação, pesquisa e 79 
extensão acadêmica voltada a população em condição de refúgio, para que a Andifes interceda junto ao Comitê 80 
Nacional para os Refugiados (CONARE), para que possa participar de suas agendas de trabalho. Finalizado os 81 
informes. Atendendo solicitação de participação no Conselho Pleno, a Andifes recebe o Secretário Executivo da 82 
Organização Continental Latino Americana e Caribenha dos Estudantes (OCLAE), Rafael Bogoni, que 83 
cumprimenta o pleno, e apresenta o projeto OCLAE, que, em síntese, é uma Caravana Educacional Latino-84 
americana, que percorrerá o continente a fim de construir diálogos sobre a situação da educação e sobre um 85 
projeto que corresponda com as necessidades educacionais locais e regionais da sociedade. Dito isso, o 86 
secretário solicita apoio da Andifes no que tange a divulgação do projeto. Como encaminhamento da solicitação, o 87 
presidente informa que a Andifes apoiará o projeto na La Conferencia Regional de Educación Superior de América 88 
Latina y el Caribe 2018 (CRES 2018). No próximo ponto da pauta: Programa de internacionalização da CAPES, o 89 
reitor Rui Oppermann (UFRGS) apresenta os principais pontos sobre o edital do programa, o edital pode ser 90 
acessado no site da Andifes. Como encaminhamento, o presidente propõe que a abordagem sobre o tema seja 91 
retomada na primeira reunião do Conselho Pleno do ano de 2018. No próximo ponto da pauta: Paralisação dos 92 
Técnicos Administrativos: a Andifes recebe representantes da Federação de Sindicatos de Trabalhadores das 93 
Universidades Brasileiras (FASUBRA), que faz as ponderações sobre a atual situação de greve. O representante 94 
sindical Rogério Marzola, informa que a orientação da Fasubra é um comando de greve, hoje 38 instituições já 95 
aderiram ao movimento de greve, e apresenta os pontos que fundamentam o movimento grevista, e por fim, 96 
solicita a interlocução da Fasubra juntamente com o FORGEPE, a fim de debater as questões de pessoal dentro 97 
das Universidades. Como considerações da pauta, o presidente reconhece as ameaças que estão ocorrendo 98 
contra as Universidades Federais, afirma que a melhor solução para enfrentar o atual quadro de crise financeira é 99 
o diálogo com o governo. Para finalizar, encaminha a realização de reunião da FASUBRA juntamente com o 100 
FORGEPE, no próximo dia 7 de dezembro de 2017. No período da tarde, a reunião inicia com o ponto de pauta: 101 
Avaliação sobre a criação do fórum de campi fora de sede das Universidades Federais. O Secretário Executivo da 102 
Andifes, Gustavo Balduino, inicia relatando sobre a reunião técnica na Câmara dos Deputados, em Brasília, 103 
promovida pela Subcomissão Especial dos Campi Fora de Sede das Universidades Federais e Institutos Federais 104 
em conjunto com a Comissão de Educação. A reunião teve como tema o futuro dos campi das Universidades 105 
Federais e Institutos Federais (IFES). O objetivo dessa reunião foi elaborar um diagnóstico sobre a situação dos 106 
campi das instituições e construir pautas conjuntas para serem apresentadas e discutidas com o governo. Essa 107 
reunião foi independente da Andifes, o que preocupou os dirigentes, pois os diretores procuraram a Secretária de 108 
Educação Superior (SESu) com demandas especificas, independente dos reitores das respectivas Universidades. 109 
Diante do exposto, por solicitação de alguns reitores, o que se propõe ao plenário da Andifes é a criação de um 110 
Fórum dentro da Andifes para tratar dos assuntos dos campi fora de sede das Universidades Federais. Como 111 
encaminhamento, o presidente da Andifes, sugere a criação de um Grupo de Trabalho para atender as demandas 112 
dos Diretores dos Campi fora de sede, e se posicionar frente ao MEC, no sentido de que as questões internas das 113 
Universidades devem ser discutidas com o reitor. No próximo ponto de pauta, a Andifes recebe o presidente da 114 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Kleber de Melo Morais, e o vice-presidente Executivo. O 115 
presidente da EBSERH relembra os projetos que foram materializados durante a sua gestão, entre eles o 116 
mestrado profissional. Apresenta ao pleno o novo Diretor de Atenção à Saúde, senhor Arnaldo Vanderley. O 117 
presidente da EBSERH reflete que é preciso fortalecer o ensino, pesquisa e extensão, e oferecer maior atenção à 118 
saúde das famílias carentes, e destaca que o objetivo é melhorar continuamente o serviço da EBSERH. Em 119 
seguida, o vice-presidente executivo, senhor Paulo Henrique Costa, faz uma apresentação sobre o plano de 120 
reestruturação do modelo de descentralização do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 121 
Universitários Federais (Rehuf). A apresentação na íntegra pode ser acessada no site da Andifes. O presidente da 122 
mesa, reitor Rui Oppermann (UFRGS), agradece a presença dos representantes da EBSERH, reforça a parceria 123 
da Andifes junto a EBSERH, e entrega ao presidente, Kleber Melo, a cartilha Andifes. No próximo ponto de pauta, 124 
a Andifes recebe o Procurador-Geral Federal, Excelentíssimo senhor Cleso José Fonseca Filho e o presidente da 125 
mesa, reitor Rui Oppermann (UFRGS), agradece a presença da equipe da Procuradoria-Geral Federal, e convida 126 
o pró-reitor Maurício Viegas da Silva (UFRGS), vice coordenador do Fórum de Gestão de Pessoas (FORGEPE), 127 
para compor a mesa. Com a palavra o Procurador, Cleso Filho, reforça a importância da parceria entre a Andifes e 128 



a PGF, ressalta que a procuradoria está trabalhando diretamente no setor Educacional por intermédio do 129 
Subprocurador-Geral Federal Daniel de Andrade Oliveira Barral e o Diretor do Departamento de Consultoria 130 
Ricardo Nagão. Logo em seguida o presidente da mesa passa a palavra para o pró-reitor Maurício Viegas da Silva 131 
(FORGEPE/UFRGS), que  apresenta os principais pontos a serem tratados com a PGF: a) harmonizar o 132 
entendimento entre a PGF e o Ministério do Planejamento sobre a progressão por mérito na Carreira dos 133 
docentes; b) informações sobre Instituto de redistribuição para docentes que realizam concurso em outras 134 
Universidades, a Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e 135 
Cargos de Magistério Federal; c) programa de incentivo a qualificação para os técnicos administrativos; d) 136 
informação sobre a Orientação Normativa nº 10/2010 que conta tempo ficto de ambientes insalubres para a 137 
aposentadoria. Sobre os assuntos abordados, o Coordenador da Câmara Permanente de matérias de interesse 138 
das Instituições Federais de Ensino, senhor Roberto Villas-boas Monte, informa que os pontos abordados estão 139 
sendo assunto de pauta com o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) e a PGF, mas ainda não 140 
chegou a um posicionamento final, a Andifes será informada quando houver posicionamento definitivo. O 141 
coordenador informa, ainda, que a Equipe nacional de Licitação e Contratos da área meio já está funcionando, 142 
esse campo é ideal para buscar uniformidade nos procedimentos licitatórios, e por fim frisa que a Andifes tem um 143 
acordo de cooperação vigente com a PGF, o que auxilia as Universidade na agilidade dos processos. Para 144 
finalizar, o presidente da mesa entrega para os representantes da PGF a Cartilha Andifes, e reforça a parceria e o 145 
trabalho conjunto. No próximo ponto da pauta: informes e encaminhamentos finais, o presidente da Andifes, 146 
Emmanuel Tourinho, sugere a criação de um Grupo de Trabalho para trabalhar junto a PGF, e informa que a 147 
reitora Márcia Abrahão Moura (UnB) e o Pró-reitor Maurício Viegas da Silva (FORGEPE/UFRGS), irá compor o 148 
Grupo de Trabalho, e se reunirá periodicamente com a Procuradoria para tratar de assuntos de interesse da 149 
Andifes. Faz informes sobre a reunião com a Secretária Executiva do MEC, senhora Maria Helena (SE/MEC): a) 150 
ocorrerá a liberação de orçamento de Custeio. A Secretaria de Orçamento Federal (SOF) informou que no dia 23 151 
de dezembro de 2017, 95% do orçamento de Custeio será liberado; b) a diretoria pleiteou, na oportunidade, a 152 
manutenção do orçamento de investimento nas Universidades, e a secretária, Maria Helena, se comprometeu em 153 
tratar do assunto com o Ministro da Educação, senhor José Mendonça Filho; c) sobre os cursos de medicina, foi 154 
informado que permanece o programa Mais Médicos, e serão criados mais cursos de medicina nas regiões Norte, 155 
Nordeste e Centro-Oeste; d) foi solicitado, também, que o MEC tenha uma reunião com os representantes da 156 
FASUBRA, para tratarem do assunto de greve; e) sobre as Universidades que oferecem os cursos de medicina 157 
mas não tem hospitais, a secretária se comprometeu a interceder juntamente com a  SESu.  As declarações 158 
completas dessa reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, Gustavo 159 
Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata.  160 

 161 
   Gustavo Henrique de Sousa Balduino 162 

Secretário executivo da Andifes 163 
E-mail: andifes@andifes.org.br   http://www.andifes.org.br 164 
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