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Ata da CLXI reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 08 de março de 2017 e 

realizada em 23 de março do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: Abertura e Informes, e participação 

do Secretário Paulo Barone (SESu), Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Maria Inês Fini, Coordenador Luiz Alberto Rocha de Lira 

(DED/CAPES) e Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Kleber de Melo 

Morais. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ângela Maria Paiva Cruz 

(UFRN); Angelo Roberto Antoniolli (UFS); Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE);Carlos Henrique 

Figueiredo Alves (CEFET-RJ); Cláudia Marliére (UFOP);Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Eliane Superti 

(UNIFAP);Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Flávio Antonio dos Santos (CEFET-MG); Gilciano Saraiva 

Nogueira (UFVJM); Iracema Santos Veloso (UFOB); Isabel Cristina Auler Pereira (UFT); Jaime Giolo 

(UFFS); Jefferson Fernandes do Nascimento (UFRR); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); José 

Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); Julianeli Tolentino de Lima (UNIVASF);Klaus Werner Capelle (UFABC); 

Liane Maria Calarge (UFGD); Lucia Campos Pellanda (UFCSPA); Luiz Carlos Cancellier de Olivo 

(UFSC);Luiz Alberto Pilatti (UTFPR);Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Marcelo Augusto Santos Turine 

(UFMS); Marcia Abrão Moura (UnB); Marco Antonio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcus Vinicius David 

(UFJF); Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB);Maria José de Sena (UFRPE);Maria Valária 

Costa Correia (UFAL); Nair Portela Silva Coutinho (UFMA); Naomar Monteiro de Almeida Filho (UFSB); 

Nielsen de Paula Pires (UNILA); Nilda de Fátima Ferreira Soares (UFV); Orlando Afonso Valle do Amaral 

(UFG); Paulo Afonso Burmann (UFSM); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Pedro Rodrigues 

Curi Hallal (UFPel); Reinaldo Centoducatte (UFES); Ricardo Luis Louro Berbara (UFRRJ); Ricardo Luiz 

Lange Ness (UFCA); Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR); Roberto Leher (UFRJ); Rui Vicente Oppermann 

(UFRGS); Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira (UFSJ); Silvio Luiz de Oliveira Soglia (UFRB); Sueo 

Numazawa (UFRA); Valder Steffen Júnior (UFU); Vicemário Simões (UFCG) e Wanda Aparecida Machado 

Hoffmann (UFSCar).Com os cumprimentos, a presidente inicia a reunião destacando a importância do 

seminário sobre reforma da previdência, realizado no dia anterior, e passa a palavra ao reitor Orlando 

Amaral (UFG), que faz informes da comissão de orçamento: houve reunião no MEC com a Comissão de 

orçamento e pontua os assuntos discutidos:  orçamento do ano de 2017; limitações do Decreto nº 8.961; 

modelo de orçamento para o ano de 2018; gestão dos reitores; reunião agendada para o dia 10 de abril,  

do MEC com a Comissão de orçamento, para discutir a matriz OCC. O reitor João Carlos Salles (UFBA), 

membro da Comissão de orçamento, também participou da reunião no MEC e diz que este é o momento 

oportuno para que a Andifes discuta sua matriz. Para dar prosseguimento a pauta, o Pleno recebe o 

Secretário Paulo Barone (SESu). A presidente Ângela Paiva (UFRN), pontua os assuntos a serem 

discorridos: atuação do MEC em relação a técnicos e professores; prazo para o cumprimento da 

implementação das mudanças nas licenciaturas; limites de gastos e situação dos sistemas informacionais, 

e em seguida passa a palavra ao secretário Paulo Barone, que coloca: a situação é de indefinição, pois o 

contingenciamento é fruto do resultado entre a arrecadação e o dispêndio; o MEC continua empenhado 

em buscar o aumento de limites; a questão dos recursos próprios continua em discussão com o Ministério 



do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG); a SESu tem se dedicado a questão do corpo 

docente necessário para implementação de novos cursos e novas universidades; não há progresso quanto 

a situação dos  técnicos administrativo; o edital do Programa de Extensão Universitária (ProExt) está 

aguardando autorização para ser publicado; o Programa de Educação Tutorial será reformulado; é 

necessário debater sobre o programa Universidade Aberta do Brasil  (UAB) e destaca a importância da 

Educação a Distância (EaD). Neste momento a palavra fica aberta para questionamentos. Sobre os 

questionamentos, o secretário pontua: o discurso do Ministério da Educação (MEC) é o mesmo, executar o 

orçamento de 2017, que está condicionado à arrecadação; sobre os problemas com hospitais, será 

reativado a comissão responsável pelo credenciamento de hospitais de ensino; todas as pactuações 

contém uma série de compromissos não cumpridos pelas universidades que devem ser analisadas; todos 

os programas relativos à formação de professores está sendo reavaliados; o programa Ciência sem 

fronteiras na graduação foi finalizado; sobre engenharias e formação de professores, o Fórum Nacional de 

Pró-Reitores de Graduação (ForGRAD) participará  do debate. A presidente agradece, finaliza a 

participação do secretário e convida a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), professora Maria Inês Fini, para compor a mesa e dar início a 

próxima pauta. A presidente Maria Inês discorre sobre as mudanças do ENEM; a aplicação da prova em 

apenas um dia, tem gerado muitas discussões; informa que o ForGRAD será ouvido para que possa 

apresentar suas contribuições; apresenta o resultado da consulta pública sobre mudanças no ENEM; 

destaca que as mudanças não impactaram na estruturação do Sisu, e que o MEC tem o compromisso de 

oferecer uma discussão solida, para que juntos possam assumir um novo modelo de avaliação; o prazo 

para resultado do ENEM está previsto para 19 de janeiro; o ENEM não será mais por escola; a Base 

Nacional Comum Curricular será apresentada no Conselho Nacional de Educação (CNE); solicita que a 

Andifes faça uma descrição e posteriormente avaliação  do uso que se faz dos resultados do ENEM, e 

uma avaliação crítica do sistema. Neste momento a palavra fica aberta para questionamentos. A 

professora Ariane Menezes, presidente do Colégio de Pró-reitores de Graduação das universidades 

federais (Cograd) faz sugestões para melhorias dos prazos de resultados do ENEM. Sobre os 

questionamentos, a presidente Maria Inês, esclarece: a prova sendo realizada em dois domingos, não traz 

impacto financeiro; o ENEM não certificará o nível de ensino médio; o INEP continua trabalhando para 

melhoria de prazos; para diminuir as inscrições de alunos que não comparecem as provas, a gratuidade é 

restringida apenas a uma inscrição. A presidente da Andifes afirma: as pró-reitorias de graduação das 

universidades fará um estudo e avaliação do uso dos resultados do ENEM; a Andifes está sempre a  

disposição para  continuar dialogando com o INEP de forma propositiva, com intuito de contribuir para a  

melhoraria dos sistemas de avaliação e acesso as universidades; para avaliar a educação superior, a 

Andifes fará um debate sobre a qualidade e como efetivar as políticas e programa de melhoria da 

qualidades da graduação; agradece  e finaliza a presença da presidente Maria Inês. Neste momento, a 

reitora Ângela Paiva presidente apresenta e dá as boas-vindas aos novos reitores empossados: reitor 

Ricardo Luiz Louro Berbara (UFRRJ), reitora Lúcia de Campos Pellanda (UFCSPA) e vice-reitora Jeniffer 

Saffi; reitor Vicemário Simões e vice-reitor Camilo Farias (UFCG) e reitor Ricardo Marcelo Fonseca 

(UFPR), que compartilha com o Pleno a situação ocorrida na UFPR, com suspeitas de comportamento 

ilícito de alguns servidores da universidade. A reitora Ana Dantas (UFRRJ) agradece o apoio recebido da 



Andifes durante seu mandato como reitora da UFRRJ e se despede do Pleno. Neste momento a palavra 

fica aberta para informes dos Colégios, Fóruns e Comissões. O Professor Daniel Pansarelli, coordenador 

do Colégio de Pró-reitores de Extensão (COEX) atualiza o Pleno sobre situação do edital de extensão. O 

reitor Paulo Márcio (UNIFAL-MG), sugere que Andifes se manifeste por meio de nota, em solidariedade a 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). O reitor Emmanuel Zagury Tourinho, presidente da Comissão de 

Ciência e Tecnologia informa encaminhamos da reunião da Comissão: solicitar audiência com ministro da 

Ciência, Tecnologia Inovação e (MCTIC), para tratar da situação das emendas e do decreto que 

regulamenta a Lei nº 13. 243; solicitar audiência com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para 

tratar da Chamada Pública MCTI/Finep/CT-Infra - Proinfra – 02/2014 -  Equipamentos Multiusuários e 

encaminhamentos sobre transformar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT) em fundo financeiro; agendar reunião com Senador Lasier Martins, para discutir sobre projeto de 

lei de sua autoria, que proíbe contingenciamento de verbas do FNDCT; agendar reunião com a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)  para tratar de reativação dos programas de 

recursos humanos; interveniência da Andifes junto a CAPES no sentido de requerer o envio sistematizado 

as Pró-Reitorias de Pós-Graduação do formulário onde serão informados os dados institucionais 

referentes aos indicadores de internacionalização, bem como a prorrogação da data de envio do dia 4 de 

abril para  o dia 15 de abril; o Copropri planeja para semana Nacional de Ciência  e Tecnologia, uma ação 

que consiste em  levar para as escolas públicas pesquisadores das universidades, para  mostrar como as 

pesquisas impactam a comunidade e a economia local; solicita o apoio e divulgação da ação nas 

universidades; solicita apoio das assessorias de comunicação no sentido de ampliar a divulgação de 

trabalhos e pesquisas realizados nas universidades. A Professora Maria Clorinda Soares Fioravanti, 

coordenadora do Colégio de Pró-reitores de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação das IFES (Copropi) 

informa: na última reunião do Colégio foram eleitas as coordenações regionais do colégio; carência de 

servidores para os laboratórios; restruturação de cargos dentro das universidades para que sejam 

atendidas as demandas; encaminhado ofício para Andifes, no qual solicita interveniência junto à FINEP na 

perspectiva da simplificação dos procedimentos e da readequação das normas referentes a obras para 

liberação dos recursos aprovados no âmbito dos convênios com as universidades e centros de pesquisas. 

A Reitora Cleuza Dias (FURG), sugere a fusão das comissões de desenvolvimento acadêmico, educação 

a distância e avaliação. Reitor Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO) faz informes da reunião do Conselho 

Consultivo da FINEP, na qual participou como representante da Andifes: parte da reunião foi voltada para 

o tema inovação; na oportunidade o reitor evidenciou a necessidade de um custeio voltada para 

manutenção de grande equipamento de multiuso; evidenciou necessidade de manter os próximos editais, 

semelhantes ao do ano de 2015, onde constava diferenças de acordo com o porte da universidade.  

Professor Marcelo Recktenvald (Fonaprace) informa pautas que estão sendo discutidas pela coordenação 

do Fórum: políticas estudantis; GT Matriz Pnaes; observatório relacionados as pesquisas que estão em 

desenvolvimento; houve reunião da coordenação do Fonaprace, com a Diretoria Executiva da Andifes, e 

na ocasião foi encaminhado a institucionalização do GT observatório; a matriz Pnaes está sendo dialogada 

com o FORPLAD para modificar o escopo da matriz; informa que há 5 projetos  de leis, que se aprovados, 

modificaria o decreto de Pnaes para lei;  mobilizações com bancadas políticas para busca de apoio . 

Professora Ariane Norma de Menezes Sá, presidente do Colégio de Pró-reitores de Graduação das Ifes 



(Cograd) informa: haverá reunião plenária do Colégio nos dias 3 e 4 de abril e a pauta será: reunir 

sugestões que serão encaminhadas a Andifes para análise e se aprovadas posteriormente encaminhas ao 

MEC; lei da previdência; experiências e modelos utilizados nas universidades, de como identificar o 

fenômeno de formação, retenção e evasão; encaminhamentos sobre o Programa de Educação Tutorial 

(PET), Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência),  Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) e  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC); educação 

do campo; Educação a Distância (EAD) e Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A presidente da Andifes 

explica que as atividades desenvolvidas pela Andifes por meio dos colégios, fóruns e comissões estão 

focadas na construção de uma agenda, com base nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento para as 

Universidades Federias (PDU). Cada Colégio e Fórum identificará 3 temas prioritários a serem 

trabalhados, e estes temas serão analisado e encaminhado ao pleno para aprovação. Para dar início a 

pauta do período da tarde, o Pleno recebe o Coordenador Geral de Programas e Cursos da Capes Luiz 

Alberto Rocha de Lira (DED) e a assessora técnica da diretoria, Maria Cristina Mesquita. A presidente 

destaca os pontos a serem tratados: EAD, PIBID, formação de professores, um modelo de educação a 

distância com autonomia e sustentabilidade. O coordenador Luiz Lira discorre sobre a situação da 

implementação da EAD nas universidades; mudanças nos mestrados profissionais; coloca que o sistema 

de EAD tem contribuído com as metas do PNE, há no sistema 182.000 alunos ingressando em 110.000 

em atividade na EAD, sendo 70% de formação de professores; a diretoria está trabalhado na revisão do 

decreto nº 5622;  colocou em pratica o  edital nº 75 em pratica que estava atrasado; realizado 

acompanhamento das instituições de buscar indicadores de eficiência e de evasão em relação ao cursos 

da UAB, há 36% de eficiência; foi criado GT de institucionalização. Em seguida o coordenador Luiz Lira 

passa a palavra a assessora Maria Cristina, que explana sobre: o GT de institucionalização com 

atribuições de apoiar e subsidiar a DED/CAPES na formulação de diretrizes, definição de critérios técnicos 

e pedagógicos, parâmetros e demais ações no âmbito do sistema UAB; explana sobre os dois editais 

acompanhados pela Diretora , o edital nº 75 - de  seleção, no âmbito da UAB, de propostas de oferta de 

250 mil novas vagas em cursos superiores na modalidade a distância  e o Edital nº 03 -  Seleção de 

propostas para fomento a projetos de inovação, que visem contribuir para o desenvolvimento tecnológico 

da Educação no Brasil, a Capes recebeu 240 projetos, 42 foram aprovados, mas devido ao 

contingenciamento, apenas 22 projetos foram levados a diante. A presidente Ângela agradece pelos 

esclarecimentos, encerra a participação da Capes, e recebe o Presidente da Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH), Kleber de Melo Morais, o vice-presidente, Laedson Bezerra Silva, e sua 

equipe. O presidente faz breve explanação sobre sua gestão como presidente, destaca os desafios e 

avanços e informa: foram nomeados 3.000 servidores no final de ano de 2016; será assinado convênio de 

parceria com hospitais universitários da França; a EBSERH trabalha para que se melhore e unifique os 

processos, de forma que a EBSERH seja conhecida como hospitais em rede; a prioridade da EBSERH é o 

excelente atendimento à população. Neste momento a palavra fica aberta para questionamentos. Reitora 

Margareth Diniz (UFPB), representante da Andifes no Conselho Administrativo  da EBSERH; entrega ao 

Pleno ata das 53ª, 54ª,55ª e 56ª Reunião do Conselho de Administração da EBSERH; questiona sobre a 

possibilidade de aceitar novos contratos, no caso de algumas universidades que ainda não fizeram 

adesão, devido algumas particularidades; destaca que o Programa Nacional de Reestruturação dos 



Hospitais Universitários Federais (REHUF) precisa ser discutido; solicita esclarecimentos quanto ao  curso 

de especialização que será viabilizado pela Universidade Federa do Rio Grande do Norte (UFRN)  e 

quanto aos critérios de distribuição de recursos para os hospitais. Sobre os questionamentos o presidente 

da EBSERH responde: devido a questão orçamentaria não há possiblidades de novas adesões no ano de 

2017; o curso de especialização em preceptoria é fruto de um acordo de cooperação científico-acadêmica 

firmado entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a EBSERH e as vagas são para 

todo o Brasil; sobre o REHUF, a matriz é antiga e já está sendo discutida. O diretor Cláudio 

Wanderley Luz Saab, da Diretoria de Atenção à Saúde, discorre sobre a matriz REHUF e destaca que a 

EBSERH tem trabalhando junto ao Ministério da Saúde e proposto um novo modelo de financiamento. A 

presidente Ângela Paiva finaliza a participação do presidente da EBSERH e de sua equipe, agradece a 

participação e dá início a última pauta, de Assuntos gerais. Neste momento a palavra fica aberta para 

tratar de assuntos relacionados a matriz Andifes, posição do MEC quanto ao orçamento e demais 

assuntos. Após as discussões, a presidente Ângela Paiva, informa que agendará audiência com o ministro 

da Educação, para tratar dos assuntos pautados, agradece a participação de todos e encerra a reunião. 

As declarações completas dessa reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo 

a tratar, eu, Gustavo Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata. 

 

Gustavo Henrique de Sousa Balduino 
Secretário executivo da Andifes 


