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Ata da 129º reunião extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 03 de
outubro de 2018 e realizada em 15 e 16 de outubro do mesmo ano, em Brasília, com a
pauta: Abertura e Informes; Participação do Analista Fernando de Nielander Ribeiro,
Gabinete do Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep; Participação do
Presidente João Luiz Filgueiras de Azevedo, Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq; Participação da Deputada Luisa Canziani – PTB-PR;
Idiomas sem Fronteiras – IsF; Orçamento das Universidades dos anos de 2019/2020;
Informes das Comissões, Colégios, Fóruns e Condetuf; Participação do Secretário Arnaldo
Barbosa de Lima Júnior, Secretaria de Educação Superior – SESu. Estiveram presentes os
dirigentes ou seus representantes legais: Angelo Roberto Antoniolli (UFS); Antonio Claudio
Lucas da Nóbrega (UFF); Ari Miguel Teixeira Ott (UNIR); Cláudia Aparecida Marliére de
Lima (UFOP); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Dagoberto Alves de Almeida (UNIFEI);
Demetrius David da Silva (UFV); Denise Pires Carvalho (UFRJ); Edward Madureira Brasil
(UFG); Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Flávio Antônio dos Santos (CEFET-MG);
Hugo Alex Carneiro Diniz (UFOPA); Jacques Antonio de Miranda (UFOB); Marcelo
Recktenvald (UFFS); Joana Angélica Guimarães (UFSB); João Carlos Salles Pires da Silva
(UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José de Arimatea de Matos (UFERSA);
Lúcia Campos Pellanda (UFCSPA; Luis Eduardo Bovolato (UFT); Luiz Alberto Pilatti
(UTFPR); Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo (UFTM); Marcel do Nascimento
Botelho (UFRA); Marco Antônio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcus Vinícius David
(UFJF); Margarida de Aquino Cunha (UFAC); Maria José de Sena (UFRPE); Maurício Aires
Vieira (CEFET-RJ); Mirlene Ferreira Maedo Damázio (UFGD); Nair Portela Silva Coutinho
(UFMA); Pedro Rodrigues Curi Hallal (UFPel); Reinaldo Centoducatte (UFES); Ricardo
Luiz Lange Ness (UFCA); Ricardo Luiz Louro Berbara (UFRRJ); Ricardo Marcelo Fonseca
(UFPR); Ricardo Silva Cardoso (UNIRIO); Rui Vicente Oppermann (UFRGS); Sandra
Regina Goulart Almeida (UFMG); Sandro Amadeu Cerveira (UNIFAL-MG); Soraya Soubhi
Smaili (UNIFESP); Ubaldo César Balthazar (UFSC); Valder Steffen Júnior (UFU);
Vicemário Simões (UFCG) e Wanda Hoffmann (UFSCar). Com os cumprimentos, o
presidente João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA) inicia a 129º reunião extraordinária do
Conselho Pleno da Andifes com breve explanação sobre a pauta, explica que os
presidentes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) foram convidados
para debate sobre notícias veiculadas sobre a fusão das duas instituições e extinção
Financiadora de Estudos e Projetos( FINEP), e, em seguida, passa a palavra aos reitores
recém-nomeados, Marcelo Recktenvald (UFFS) e Jacques Antonio de Miranda (UFOB) e
ao vice-reitor Hélio Ferreira de Miranda (UFRN), que se apresentam e reforçam seu
compromisso com a educação. Posteriormente, o presidente da Andifes faz os seguintes
informes: a respeito de descontingenciamento, não há garantias que haverá liberação para
as universidades; participou hoje (15/10), de Audiência na Comissão Geral em defesa das
universidades públicas, institutos federais e CNPQ; reforça o convite para o Seminário
sobre Autonomia Universitária, na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no dia 25 de
outubro, em Brasília. Em seguida, o Pleno debate acerca da questão da junção da Capes e
do CNPq. O presidente esclarece que a Andifes é signatária de um manifesto, juntamente
com Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e várias outras entidades,
criticando e explicando as vocações distintas das duas entidades e o prejuízo que junção
causaria à ciência brasileira; também informa que por ocasião de reunião no Conselho
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Superior da Capes, o presidente da Capes se manifestou a favor da junção e o presidente
do CNPq contra. Para dar prosseguimento à reunião, o Pleno recebe o representante da
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o analista Fernando de Nielander Ribeiro,
que relata várias ações realizadas pela Financiadora; informa que as discussões têm sido
na direção de uma reforma e não extinção da FINEP; a Financiadora tem se esforçado
para honrar os compromissos firmados, manter alguns programas, com lançamento de
editais menos ambiciosos; tem trabalhado junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações e ao Comitê do Conselho diretor do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT); destaca a importância do FNDCT, que
é o maior fundo para ciência e tecnologia e que ele precisa ser preservado. Neste
momento, a palavra fica aberta para questionamentos. Respondidos os questionamentos,
o presidente da Andifes entrega à analista carta, de manifesto assinada juntamente com
SBPC e outras entidades. Para dar continuidade à pauta de junção do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Capes, a Andifes recebe o
presidente do CNPq, João Luiz Filgueiras de Azevedo, que recebe do presidente da
Andifes a mesma carta entregue à FINEP. O presidente João Luiz Filgueiras de Azevedo
(CNPq) expressa ser contra a fusão e faz apresentação sobre a Situação Orçamentária,
em seguida se coloca à disposição para debate. A apresentação será disponibilizada aos
interessados. O presidente da Andifes informa que a Andifes apoia o CNPq, agradece a
presença do presidente, encerra esta pauta e já recebe a Deputada Luisa Canziani (PTBPR), que agradece o espaço e faz breve explanação sobre a situação da PEC 24/2019, da
qual é autora. A proposta visa excluir despesas de instituições federais de ensino da base
de cálculo e dos limites individualizados para as despesas primárias. A deputada também
destaca a importância da mobilização dos reitores junto às suas bancadas e o diálogo com
presidente da Câmara. Reafirma que umas das suas missões é aprovar esta proposta. O
presidente da Andifes afirma que a deputada pode contar com a mobilização da Andifes,
tentará uma agenda com o presidente da Câmara e abre a palavra para participação do
Pleno. Em resposta aos questionamentos a deputada esclarece: a proposta tem tido uma
boa aceitação por parte dos parlamentares; o CNPQ não foi contemplado pela proposta,
mas essa questão será analisada com os Consultores da Câmara para verificar a melhor
maneira; a questão do superávit também será analisada, pois se trata de algo legítimo;
para a etapa da PEC no senado, tem articulado com alguns senadores que têm muito
interesse em relatar a proposta, e umas das estratégias foi a de montar a melhor Comissão
Especial, que foi composta por deputados que defendem e apoiaam 100% o texto original
da PEC; o relatório será encaminhado em duas ou três semanas; apresenta sua opinião a
respeito do programa Future-se; salienta a importância da participação dos reitores nas
audiências. Por fim, o presidente da Andifes agradece a participação da deputada e
encerra a pauta do dia. Com os cumprimentos, o presidente João Carlos Salles Pires da
Silva (UFBA) inicia a pauta do dia 16 de outubro, passando a palavra à Presidente do
Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), Denise Abreu, e ao vice-presidente do Programa e
Coordenador do Conselho de Gestores de Relações Internacionais das IFES (CGRIFES),
Waldenor Barros Moraes Filho (UFU). A presidente Denise Abreu (IsF) explica o
funcionamento do programa e faz a apresentação de uma proposta de internacionalização
- REDE ISF. A apresentação será disponibilizada aos interessados. Após a apresentação,
a palavra fica aberta para questionamento. Em resposta aos questionamentos, a
presidente Denise Abreu coloca: sobre as questões de recursos, esclarece que os
parceiros internacionais não repassam recursos diretamente ao programa; no caso de
bolsas, é repassado diretamente para a conta do bolsista e, no caso do Governo da Itália,
o recurso é repassado direto para as instituições, e cada uma delas tem um procedimento,
mas, geralmente, via Fundação. O coordenador Waldenor Barros Moraes Filho (CGIFES),
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esclarece que a proposta se trata da criação de uma rede de professores universitários,
uma vez que a proposta seja abrigada na Andifes, por meio dos seus instrumentos legais,
serão criados os acordos de parcerias; informa que estão trabalhando várias minutas que
posteriormente serão encaminhadas à Andifes para análise. Com a palavra, o presidente
da Andifes sugere que o Pleno apoie a iniciativa, que a Diretoria Executiva da Andifes
verifique todos os aspectos e, em seguida, submete a proposta à aprovação do Pleno, que
aprova por unanimidade, ficando criada a Rede Andifes de Idiomas sem Fronteiras (Rede
Andifes IsF). Na pauta de informes diversos, a reitora Joana Angélica Guimarães (UFSB),
presidente da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico, Educação a Distância e
Avaliação da Andifes, relata que participou como representante da Associação, de
Audiência Pública do Conselho nacional de Educação (CNE) para discutir Formação de
Professores. Na ocasião foi discutida uma proposta de mudança na Resolução CNE/CP nº
2, de 1º de julho de 2015, que instituiu a política de formação de professores. A maioria
das entidades participantes da reunião se manifestaram contra as mudanças porque
muitas universidades ainda não finalizaram as adaptações da resolução de 2015. As
discussões continuarão e a expectativa é que haja uma definição até o final do ano de
2019; A reitora também relata que convidou os coordenadores da Associação
Universidade em Rede (Unirede) e o Colégio de Pró-Reitores de Extensão das IFES
(COEX) para participarem das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico,
Educação à Distância e Avaliação para trabalharem juntos e alinhar os objetivos; será
realizado um seminário para discutir temas relacionados ao ensino e aprendizagem. A
representante do Colégio de Pró-reitores de Extensão das IFES (COEX), Ana Lívia de
Souza Coimbra, faz relato sobre a última reunião do Colégio e apresenta posição do
Colégio a respeito do Programa Future-se e sobre programa de incentivo a extensão
apresentado pelo Secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Barbosa. A vicereitora da UFPE, professora Florisbela de Arruda Câmara, se despede do Pleno e
agradece o apoio da associação durante seu mandato. A Reitora Soraya Soubhi Smaili
(UNIFESP) entrega ao Pleno um documento intitulado Diretrizes Para o Projeto Outro
Futuro e explica que foi formado, no dia 20 de agosto, em São Paulo, uma aliança ampla e
suprapartidária em defesa das universidades e institutos tecnológicos e de pesquisa. A
frente formulou diretrizes iniciais para um Outro Futuro para o ensino superior, ciência e
tecnologia e convida as demais universidades, institutos, entidades e mandatos
parlamentares de todos os estados da federação a colaborarem com o documento para
apresentarmos ao Congresso Nacional e à Sociedade brasileira até o fim de novembro. O
recém empossado reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Macedo
Gomes se apresenta ao Pleno e convida para sua posse no dia 30 de outubro, na UFPE.
Encerrados os informes, os reitores debatem sobre a temática da participação do
Secretário Arnaldo Barbosa (MEC/SESu) nesta reunião, no período da tarde, e sobre o
posicionamento a ser adotado pela Andifes. Para o próximo ponto de pauta o presidente
da Andifes passa a palavra ao presidente do Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas
Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (CONDETUF), Zilmar Rodrigues de Souza
(UFRN), que explana sobre o funcionamento das escolas técnicas, atuação, cursos,
alunos, orçamento, dificuldades enfrentadas e sobre programa Novos Caminhos, que é um
programa do Ministério da Educação (MEC) criado com objetivo de abrir novas
oportunidades e novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do
futuro. Finalizado este ponto, o pleno recebe o Secretário de Educação Superior
(SESu/MEC), Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, e sua equipe e o presidente da Capes,
Anderson Ribeiro Correia. O Secretário Arnaldo Barbosa de Lima Júnior (SESu/MEC)
apresenta e entrega aos reitores e reitoras as nova minuta do Programa Future-se. Aberto
aos questionamentos. Em respostas aos questionamentos do Pleno, o Secretário explica
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que a SESu ainda está recebendo contribuições e realizando análise técnica da proposta;
o documento passará por uma nova consulta pública até o dia 28 de outubro e portanto, a
minuta apresentada ao Congresso Nacional, conforme cronograma, não será a mesma
trazida à Andifes. Sobre a forma de apresentação da proposta aos parlamentares, o
secretário descarta a possibilidade de Medida Provisória e diz que o texto será enviado na
forma de Projeto de Lei. Afirmou a garantia da autonomia e que quer a contribuição de
todos os reitores e reitoras na formulação da proposta que será enviada na forma de
Projeto de Lei ao Congresso Nacional. Esclarece que a minuta será aperfeiçoada antes de
ser apresentada aos parlamentares. O Secretário ainda informa que foram liberados,hoje
(16/10), 43 milhões de reais, 28 milhões em TED´s que anteriormente estavam pactuadas,
o que representa um aporte em 42 obras já iniciadas e 14,3 milhões de limite de empenho
para finalização de 54 obras que estão com nível de execução física acima de 75%, o que
representa 50% do orçamento empenhado para capital; O MEC vai trabalhar por 100% do
que foi inicialmente planejado no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). O presidente
Anderson Ribeiro Correia (Capes) explana sobre internacionalização e destaca as
mudanças no texto da proposta do programa Future-se com intuito de definir atores e
metodologias que irão direcionar o planejamento e a implementação das estratégias de
internacionalização; informa que foram aprovadas emendas impositivas para a educação
básica, no valor de 300 milhões, e mais 300 milhões para a pós-graduação; a previsão
para o ano de 2020 é de 3 bilhões de orçamento; explana sobre o projeto de criação de um
laboratório de internacionalização. Ele explica que o objetivo é apropriar o conceito de
internacionalização, trabalhar a cultura de internacionalização e que o foco passe a ser a
instituição. O presidente da Andifes informa que toda a comunidade acadêmica e todos os
interessados no futuro da educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade irão debater
e aprofundar os aspectos estruturantes do texto apresentado pelo secretário e que a
Andifes se manifestará a respeito da proposta quando houver uma versão definitiva de
proposição legislativa, além da disposição de debater amplamente a proposta durante a
tramitação no Congresso. Por fim, agradece a presença e a atenção da equipe do MEC e
encerra as atividades da 129º reunião extraordinária do Conselho Pleno. 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

