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Ata da CLXV reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 31 de maio 1 

de 2017 e realizada em 27 e 28 de julho do mesmo ano, em Natal/RN, com a pauta: 2 

Abertura e Informes; Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) entre as Universidades Federais 3 

e a  Petrobrás - Gerente de Relacionamento Eduardo Fernando dos Santos; Objetivos de 4 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Secretário Adjunto Claudio Cavalcanti Ribeiro; 5 

Secretaria de Educação Superior (SESu) - Secretário Paulo Barone; Empresa Brasileira de 6 

Serviços Hospitalares (Ebserh) - Presidente Kleber Morais; Proposta de Portifólio para 7 

apresentação das Universidades Federais - Comissão de Relações Internacionais e 8 

Comissão de Ciência e Tecnologia da Andifes; Apresentação do Relatório de Gestão 9 

2016/2017; Discussão de Diretrizes de Ações para a Andifes e apresentação de 10 

candidaturas de chapas para a Diretoria Executiva da Andifes; Eleição e posse da Diretoria 11 

Executiva da Andifes, eleição dos membros do Conselho Fiscal e homologação do 12 

Diretório Nacional; Assuntos Gerais. Estiveram presentes os dirigentes ou seus 13 

representantes legais: Anastácio de Queiroz Sousa (UNILAB); Ângela Maria Paiva Cruz 14 

(UFRN); Ângelo Roberto Antoniolli (UFS); Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Ari 15 

Miguel Teixeira Ott (UNIR); Carlos Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ); Cláudia 16 

Aparecida Marliére de Lima (UFOP); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Eliane Superti 17 

(UNIFAP); Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Flávio Antônio dos Santos (CEFET-MG); 18 

Gilciano Saraiva Nogueira (UFVJM); Gustavo Oliveira Vieira (UNILA); Henry de Holanda 19 

Campos (UFC); Iracema Santos Veloso (UFOB); Jaime Arturo Ramírez (UFMG); Jaime 20 

Giolo (UFFS); Jefferson Fernandes do Nascimento (UFRR); João Carlos Salles Pires da 21 

Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José de Arimatea de Matos 22 

(UFERSA); José Roberto Soares Scolforo (UFLA); Julianeli Tolentino de Lima (UNIVASF); 23 

Klaus Werner Capelle (UFABC); Lúcia de Campos Pellanda (UFCSPA); Luís Carlos 24 

Cancellier de Olivo (UFSC); Luis Eduardo Bovolato (UFT); Luiz Alberto Pilatti (UTFPR); 25 

Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Marcelo Augusto Santos Turine (UFMS); Márcia 26 

Abrahão (UnB); Marco Antônio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcus Vinícius David 27 

(UFJF); Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB); Maria José de Sena (UFRPE); 28 

Maria Valéria Costa Correia (UFAL); Maurílio de Abreu Monteiro (UNIFESSPA); Minoru 29 

Martins Kinpara (UFAC); Myrian Thereza de Moura Serra (UFMT); Nair Portela Silva 30 

Coutinho (UFMA); Naomar Monteiro de Almeida Filho (UFSB); Orlando Afonso Valle do 31 

Amaral (UFG); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Pedro Rodrigues Curi Hallal 32 

(UFPel); Raimunda Nonata Monteiro (UFOPA); Reinaldo Centoducatte (UFES);Ricardo 33 

Luiz Lange Ness (UFCA); Ricardo Luiz Louro Berbara (UFRRJ); Ricardo Marcelo Fonseca 34 

(UFPR); Roberto Leher (UFRJ); Rui Vicente Oppermann (UFRGS); Sérgio Augusto Araújo 35 

da Gama Cerqueira (UFSJ); Sidney Luiz de Matos Mello (UFF); Silvio Luiz de Oliveira 36 

Soglia (UFRB); Sylvio Mario Pulga Ferreira (UFAM); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); 37 

Sueo Numazawa (UFRA); Valder Steffen Júnior (UFU); Vicemário Simões (UFCG); Wanda 38 

Hoffmann (UFSCar). Com os cumprimentos, a presidente Ângela Maria Paiva (UFRN) dá 39 

as boas-vindas ao Pleno, e inicia a reunião com informes: a Andifes recebeu dos reitores 40 

Gustavo Oliveira Vieira (UNILA) e Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR), uma solicitação para 41 

que o Pleno discuta sobre a Emenda Aditiva 55 à Medida Provisória 785/2017, que visa 42 

transformar a identidade e, por consequência, o nome da Universidade Federal da 43 

Integração Latino Americana (UNILA), aglutinando, sob consulta, dois campi da 44 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), assunto já pautado no MEC, e na ocasião o 45 

Ministro Mendonça informou que o Ministério não apoia o teor da Emenda Aditiva 55 à 46 

Medida Provisória 785/2017; assuntos pautados em reunião com Ministério da Educação: 47 

o orçamento do ano de 2017; foi solicitado a liberação de 100 % de custeio de 100 % de 48 

capital, e informado da necessidade de suplementação para algumas universidades; 49 
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perspectivas e respostas em relação as pactuações de professores e técnicos para 50 

consolidação das expansões de campus e universidades nos últimos anos; liberação de 51 

recursos próprios; apoio para que haja liberação da Emenda Andifes. Na ocasião o 52 

ministro informou que o MEC continuará trabalhando pelo descontigenciamento do 53 

orçamento, trabalhará junto aos parlamentares para liberação da Emenda Andifes; sobre 54 

as pautas pactuações e recursos próprios, continua dependendo do Ministério do 55 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG). Após concluir os informes, a 56 

presidente Ângela Paiva (UFRN) convida o gerente Eduardo Fernando dos Santos, do 57 

Centro de Pesquisa da Petrobras (Cenpes) para compor a mesa diretora e dar início a 58 

próxima pauta. Com a palavra, o Gerente Eduardo Fernando dos Santos faz apresentação, 59 

destacando a história da Petrobras, estratégica tecnológica, parcerias tecnológicas e 60 

oportunidades do regulamento técnico, que rege o uso dos recursos de Pesquisa e 61 

Desenvolvimento. Concluída a apresentação, a palavra fica aberta para questionamentos. 62 

Questionado sobre projetos de P&D e redes, infraestruturas, manutenção de 63 

equipamentos, redes temáticas, prioridades, construção de agenda comum entre a Andifes 64 

e Petrobras, criação de Portfólio de competência das universidades para com a Petrobras 65 

e possiblidade de investir recursos por intermediação de agências, com as quais as 66 

universidades federais trabalham, o gerente esclarece: atualmente há uma carteira de 900 67 

projetos de P&D em execução, além das 49 redes temáticas; as redes temáticas não foram 68 

extintas, houve uma migração de projetos das redes e os grupos de pesquisas se 69 

incorporando nestes projetos; os assuntos são os 12 grandes temas, onde os focos 70 

tecnológicos são desdobrados em desafios e cada desafio tecnológico está vinculado a 71 

uma demanda do negócio; está proibido a realização de novas contratações; há abertura 72 

para discussões de novos projetos; a Cenpes tem buscado alternativas e parceria com a 73 

Capes para o edital de Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH e  74 

Programa de Formação de Recursos Humanos (PRH-ANP); a Petrobras está à disposição 75 

para construção de uma agenda comum com a Andifes. A presidente da Andifes agradece 76 

a presença do Gerente Eduardo Fernando dos Santos, e coloca: a Andifes continuará 77 

dialogando com a Petrobras, por meio da Comissão de Ciência e Tecnologia, trabalhará o 78 

portfólio de competência das universidades para com a Petrobras; as universidades 79 

federais estão à disposição para contribuir e participar dos modelos de cooperação, 80 

projetos de desenvolvimento, construção dos modelos de editais e gestão, e encerra a 81 

participação do Gerente. Para dar início a próxima pauta a presidente convida à mesa 82 

diretora, o Secretário Adjunto Claudio Cavalcanti Ribeiro, da Comissão de Objetivos de 83 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Com a palavra, o Secretário Adjunto faz 84 

apresentação da atual situação da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 85 

(ODS), agradece a oportunidade de participar da reunião do Conselho Pleno e convida a 86 

Andifes, que já é membro da Comissão, a ter uma participação mais ativa na Comissão. A 87 

Presidente Ângela agradece a presença do Secretário Adjunto e informa: a Andifes será 88 

signatária na Casa da ONU dos compromissos da agenda 2030; sugere que a próxima 89 

diretoria da Andifes realize seminário sobre a questão da responsabilidade social da 90 

universidade e sustentabilidade; e encerra a participação do Secretário. Para o próximo 91 

ponto da pauta, o Pleno recebe o Diretor de Desenvolvimento da Rede de Instituições 92 

Federais de Ensino Superior (DIFES/SESu), Mauro Luiz Rabelo e o Coordenador de 93 

Planejamento e Orçamento das Instituições Federais de Ensino, Weber Gomes de Souza 94 

(DIFES/SESu). Antes de passar a palavra ao Diretor, a presidente Ângela Paiva cita os 95 

pontos a serem tratados: orçamento do ano de 2017; necessidade de descontigenciar os 96 

30% de custeio e 60% de capital; negociações do orçamento do ano de 2018; pactuações 97 

de professores e técnicos; implicações da Portaria do MPOG nº 234, de 19 de julho de 98 
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2017; situação da comissão nacional para descrição dos cargos técnicos que a Andifes se 99 

propôs a participar; edital do Programa de Extensão Universitária (ProExt); solução para o 100 

orçamento de 2017; situação do Hospital Universitário da UNIFESP. Em seguida passa a 101 

palavra para o reitor Orlando Amaral (UFG), que relata os assuntos tratados em várias 102 

reuniões no MEC, com a participação da comissão de modelos do Fórum de Pró-Reitores 103 

de Planejamento e Administração (Forplad): aprimoramento da Matriz Andifes; proposta de 104 

orçamento para o ano de 2018, tendo como referência o orçamento de 2016; Censo 2016 105 

e a nova base de dados; simulações de propostas de aprimoramento da Matriz Andifes; 106 

atualização dos fatores de retenção; preocupação  da SESu com o item da matriz, custeio 107 

do Reuni, que está sendo alocado para as universidades numa linha paralela a matriz. O 108 

reitor Orlando Amaral (UFG) informa ainda que por dependerem de dados atualizados da 109 

Capes, não foi possível fazer uma rodada completa da matriz para 2018 e as demandas de 110 

orçamento já foram todas repassadas ao Ministro da Educação. Em seguida passa a 111 

palavra ao Diretor Mauro Rabello, que faz os seguinte informes: está agendado uma 112 

reunião interna no MEC para discutir os parâmetros de distribuição do orçamento e em 113 

seguida haverá reunião com a Comissão de Orçamento da Andifes, a expectativa é que 114 

haja alguma sinalização na próxima semana; a Subsecretaria de Planejamento e 115 

Orçamento (SPO/MEC) está defendendo trabalhar com a LOA; a questão de recursos 116 

próprios ainda não foi solucionado; sobre o contingenciamento, o MEC tem se esforçado 117 

por 100% de custeio e para melhorar a questão dos investimentos, até o momento está 118 

com 70% de custeio e 40% de investimento; sobre obras, o diretor informa que há um total 119 

de 760 obras, 520 em execução e 240 paralisadas, e o montante necessário para concluir 120 

as obras é de 3,1 bilhões; sobre vagas de tradutor interprete, assim que as universidade 121 

enviarem suas demandas, o MEC publicará portaria com a distribuição; sobre vagas de 122 

docentes, o diretor especifica: a demanda apresentada foi de 9.200 para docente e 14.000 123 

para técnicos, foi pactuado na SESu e não liberado, 5.500 para docentes e 7.800 para 124 

técnicos,  foi solicitado a liberação para 2018, de 1.700  vagas para docentes e 2.000 para 125 

técnicos, para atender as emergências, e as demais demandas serão resolvidas caso a 126 

caso; o MPOG deu parecer favorável sobre a Proposta de alteração do decreto de banco 127 

de professor-equivalente; as divergências de entendimentos sobre redistribuição já foi 128 

solucionada; o edital do Proex ainda está suspenso; a SESu tem se mobilizado para 129 

solucionar a situação do Hospital da Unifesp. Após informes do Diretor Mauro Rabelo, o 130 

Coordenador Weber Souza, faz apresentação sobre Matriz Orçamentária e sobre Acórdão 131 

nº 882/2017 - TCU Plenário. Concluída as apresentações a palavra fica aberta para 132 

questionamentos. Sobre os questionamentos, o Diretor Mauro coloca: ainda não houve 133 

liberação de vagas, apenas foram solicitadas ao MPOG; as universidades consideradas 134 

novíssimas, são prioridades e será liberado todos os recursos de investimento para 2017; 135 

sobre carreira, só foi garantido o ajuste de 2017. Neste momento a presidente Ângela 136 

Paiva informa que o Diretor Mauro Rabelo e o Coordenador Weber Souza vão retornar no 137 

dia seguinte para continuar as discussões, e para próxima a pauta, o Pleno recebe o 138 

presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Kleber Morais, que 139 

faz uma breve explanação sobre um ano de gestão na EBSERH e apresentação sobre os 140 

avanços da Rede EBSERH. A apresentação será disponibilizada no site da Andifes. Com a 141 

palavra, a Reitora Margareth Diniz (UFPB) entrega ao presidente Kleber Morais documento 142 

com demandas sobre a situação dos container itinerante. Em seguida a presidente Ângela 143 

Cruz, parabeniza o trabalho realizado pela EBSERH e encerra a participação do presidente 144 

Kleber Morais. O Pleno recebe os representantes da Fasubra, André Goncalves e Rogério 145 

Marzola e a Coordenadora do Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação do 146 

Ensino Superior (SINTEST-RN), Maria Aparecida Araújo. Na ocasião os representantes 147 
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sindicais solicitaram o apoio da Andifes na defesa das instituições públicas de ensino 148 

superior e na abertura de negociação por parte do governo, da pauta de reivindicações dos 149 

trabalhadores técnico-administrativos em educação, e se coloca à disposição para o 150 

diálogo. Com a palavra, a presidente Ângela Paiva informa que encaminhará, a pedido do 151 

SINTEST-RN, documento para a próxima diretoria da Andifes, no qual solicita que no 152 

Forplad tenha uma câmara sobre segurança nas universidades para discussões. A 153 

presidente agradece a presença de todos e encerra a pauta do dia 27 de julho. Com os 154 

cumprimentos, a presidente dá início a pauta do dia 28 de julho, e convida o Diretor Mauro 155 

Luiz Rabelo (DIFES/SESu), para compor a mesa diretora e dar continuidade a pauta do dia 156 

anterior. O Diretor faz apresentação de Relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), 157 

Relacionamento entre IFES e Fundações de Apoio. A referida apresentação será publicada 158 

no site da Andifes. A presidente agradece a presença do Diretor, encerra sua participação 159 

e deixa a palavra aberta para discussões e informes. Os reitores Gustavo Oliveira Vieira 160 

(UNILA) e Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR), discorrem sobre a Emenda Aditiva 55 à 161 

Medida Provisória 785 de 2017 que visa transformar a identidade e, por consequência, o 162 

nome da Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA), aglutinando, sob 163 

consulta, dois campi da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Sobre o assunto, o Pleno 164 

delibera por publicar nota em defesa à UNILA e UFPR. O vice-reitor José Vieira da Cruz 165 

(UFAL) compartilha situação ocorrida na Universidade Estadual de Alagoas, onde o reitor 166 

foi ameaçado pela comunidade, devido ao Conselho Universitário ter aprovado o título do 167 

Doutor Honoris Causa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e solicita o apoio da 168 

Andifes. Sobre este assunto o Pleno delibera por publicar nota em defesa da autonomia e 169 

dos direitos humanos e contra qualquer tipo de violência. Os Reitor Anísio Brasileiro 170 

(UFPE) e Klaus Capelle (UFABC) explanam sobre internacionalização das Universidades 171 

Federais; fazem relatos de reunião conjunta entre as Comissões de Ciência e Tecnologia 172 

(C&T) e Relações internacionais (CRIA) da Andifes; apresentam ideias para o projeto de 173 

criação de um portfólio das atividades de Ciência e Tecnologia e Inovação para divulgação 174 

das universidades federais; informa que foi feito uma parceria com o Centro de Gestão e 175 

Estudos Estratégicos (CGEE), que fará apresentação de uma proposta na próxima reunião 176 

do Pleno; solicita apoio dos reitores no sentido de responder questionário que será enviado 177 

às universidades pelo CGEE, para contribuir com a composição do portfólio. Concluído os 178 

informes, a presidente Ângela Paiva e demais membros da Diretoria Executiva fazem 179 

breve relato das principais atividades da sua gestão e passa a palavra ao Secretário 180 

Executivo Gustavo Balduino, que faz a apresentação do relatório de gestão 2016/2017. A 181 

presidente agradece a presença de todos e encerra a CLXV reunião ordinária do Conselho 182 

Pleno da Andifes. As declarações completas dessa reunião estão gravadas e disponíveis 183 

para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, Gustavo Henrique de Sousa Balduino, 184 

secretário executivo, lavrei a presente ata. 185 

 
 

Gustavo Henrique de Sousa Balduino 
Secretário executivo da Andifes 

 


