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Ata da 124ª reunião extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 11 de
abril de 2019 e realizada em 23 e 24 de abril do mesmo ano, em Brasília, com a pauta:
Abertura e Informes da Diretoria; Relatório do Fórum Nacional de Pró-reitores de Gestão
de Pessoas – Forgepe; Relatório do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e
Administração – Forplad; Avaliação da Conjuntura e Políticas Públicas de Educação;
Apresentação do Fórum Nacional de Educação do Campo (FONEC); Lançamento da
Frente Parlamentar Pela Valorização das Universidades Federais; no Auditório Nereu
Ramos, Anexo II da Câmara dos Deputados; Informes da Diretoria sobre a Audiência na
SESu; Comunicados dos Fóruns, Colégios e Comissões e Assuntos Gerais. Estiveram
presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Angelo Roberto Antoniolli (UFS);
Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Cláudia Aparecida Marliére de Lima (UFOP);
Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Dácio Roberto Matheus (UFABC); Edward Madureira
Brasil (UFG); Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Gustavo Oliveira Vieira (UNILA); Hugo
Alex Carneiro Diniz (UFOPA); Jaime Giolo (UFFS); Jefferson Fernandes do Nascimento
(UFRR); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI);
José de Arimatea de Matos (UFERSA); Liane Maria Calarge (UFGD); Luis Eduardo
Bovolato (UFT); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Marcelo Augusto Santos Turine
(UFMS); Márcia Abrahão Moura (UnB); Marco Antônio Fontoura Hansen (UNIPAMPA);
Marcus; Vinícius David (UFJF); Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB);
Margarida de Aquino Cunha (UFAC); Maria José de Sena (UFRPE); Maria Valéria Costa
Correia (UFAL); Myrian Thereza de Moura Serra (UFMT); Nair Portela Silva Coutinho
(UFMA); Pedro Rodrigues Curi Hallal (UFPel); Reinaldo Centoducatte (UFES);Roberto
Leher (UFRJ); Rui Vicente Oppermann (UFRGS); Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG);
Sandro Amadeu Cerveira (UNIFAL-MG); Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira
(UFSJ); Silvio Luiz de Oliveira Soglia (UFRB); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Ubaldo
César Balthazar (UFSC); Valder Steffen Júnior (UFU) e Vicemário Simões (UFCG). Com
os cumprimentos, o presidente Reinaldo Centoducatte (UFES), inicia a 124ª reunião
extraordinária do Conselho Pleno da Andifes com os seguintes informes: a Diretoria
Executiva da Andifes participou de duas reuniões com presidente e vice-presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Como resultado dessa
interlocução, a OAB estuda a criação de uma Comissão Técnica, com representantes de
Andifes, para defesa da autonomia das Universidades e para auxiliar nos estudos e
discussões técnicas e jurídicas; haverá hoje (23/4), reunião da Diretoria Executiva com o
Secretário da SESu; está agendada reunião com o Ministro da Educação para o dia 16 de
maio; O reitor Edward Madureira Brasil (UFG) informa que representou a Andifes na 1ª
Reunião Extraordinária do Conselho Superior da Capes e que o um dos pontos de pauta
foi sobre o Mestrado e Doutorado Profissional. Como não esgotou este assunto, o
Conselho pautará este assunto na próxima reunião e sugere que Andifes se posicione
sobre o tema. O reitor ainda informa que, na oportunidade, sugeriu que Capes e CNPq
enviem aos presidentes da República, Senado e da Câmara um relatório com os dados da
pós-produção e produção científica no Brasil; reforça ao Pleno a necessidade de buscar
apoio e participação dos parlamentares de cada estado no lançamento da Frente
Parlamentar Pela Valorização das Universidades Federais. A reitora Márcia Abrahão
Moura (UnB) reforça a importância da participação da Andifes na reunião com a
Procuradoria Especial da Mulher e a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, a
ser realizada hoje (23/4); pautar sobre a obrigação de publicar os diplomas no Diário Oficial
da União. Concluído estes informes, inicia a pauta Relatório do Fórum de Pró-Reitores de
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Planejamento e Administração (Forplad). De posse da palavra, o Coordenador do Fórum,
Thiago José Galvão das Neves (UFPE), relata: houve reunião Plenária do Fórum, no
período de 03 a 05 de abril, em Belo Horizonte; sobre o orçamento do ano de 2019, o
financeiro vem sendo liberado em duas parcelas, a primeira de 60 por cento na primeira
semana do mês, e a segunda, 40 por cento na terceira semana; há previsão de que o
orçamento do ano de 2019 seja de 80 por cento para o custeio, trabalhando com 40 por
cento em cada semestre. Os primeiro 40 por cento já foram liberados; a informação do
MEC é que será liberado 10 por cento de capital, apenas para as universidade, com
módulo de obras; o Forplad solicitou ao MEC que fosse liberado, independentemente do
módulo de obras; esclarece a atual situação de recursos próprios, já que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) trouxe a possibilidade de liberação automática de recursos próprios
em função do arrecadado, e diz ser necessário continuar trabalhando para que as receitas
próprias saiam do teto de gastos; explica a questão do bloqueio do orçamento de
investimento que ocorreu na maioria das universidades; o Fórum está tentando agenda
com o MEC para tratar sobre o orçamento da Andifes e há previsão da reunião ser no dia
26 de maio, e após essa reunião, a Comissão de Orçamento e de Modelos do Forplad se
reunirá para alinhar o que será proposto em relação à matriz. Neste momento, o pró-reitor
apresenta ao Pleno um levantamento com comparativo do orçamento das Universidades
Federais entre os anos 2013 e 2019, e uma proposta sobre indicadores, que deve ser
apresentada ao Tribunal de Contas da União (TCU) para constar no relatório de Gestão.
Em seguida, responde os questionamentos. Concluída esta pauta, o presidente passa a
palavra para o Coordenador do Fórum dos Dirigentes de Hospitais Veterinários
Universitários (FORDHOV), que convida o Pleno para Reunião do Fórum nos dias 7,8 e 9
de maio, em Sergipe. O Diretor do Colégio de Gestores de Comunicação das
Universidades Federais (COGECOM), Márcio Guerra (UFJF), solicita apoio da Andifes a
respeito do Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019, que institui o portal único “gov.br” e
dispõe sobre as regras de unificação dos canais digitais do Governo Federal. Neste
momento, o Pleno inicia debate sobre a Avaliação da Conjuntura e Políticas Públicas de
Educação.
Posteriormente,
inicia
a
pauta
Relatório do Fórum Nacional de Pró-reitores de Gestão de Pessoas, com o Coordenador
do Fórum Nacional de Pró-reitores de Gestão de Pessoas (Forgepe), Maurício Viegas da
Silva (UFGRS), que faz relato da reunião Plenária do Fórum, realizada nos dias 15 e 16 de
abril e faz apresentação sobre os Decretos nº 9.739/2019, que estabelece medidas de
eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, estabelece normas sobre concursos públicos e dispõe sobre o
Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal – SIORG, apresenta
documento com demandas prioritárias sobre os decretos nº 9.739/2019 e 9.725 de 2019.
Concluído este tema, o Pleno retoma a discussão sobre a Avaliação da Conjuntura e
Políticas Públicas de Educação e definição de prioridades a serem apresentadas em
reunião com a Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC). Para a pauta Apresentação
do Fórum Nacional de Educação do Campo (FONEC), o Pleno recebe a Professora
Monica Molina (UnB), que apresenta o Fórum e seu funcionamento, fala da importância
das políticas públicas, se coloca à disposição da Andifes para juntos trabalharem em
defesa das Universidades Federais e sugere a criação de um Grupo de Trabalho (GT) da
alternância, para que em conjunto possam discutir a situação dos 44 cursos de educação
do campo. Em seguida, passa a palavra para alguns estudantes do curso de licenciatura
de Educação do Campo que falam das suas experiências. Após o debate deste tema, o
presidente informa que o GT de Alternância será formalizado e que estão à disposição
para compor o GT a reitora Márcia Abrahão Moura (UnB) e a vice-reitora Idelma Santiago
da Silva (Unifesspa). Neste momento o presidente encerra a pauta do dia. Com os
cumprimentos, o presidente da Andifes dá início à pauta do dia 24 de abril, fazendo relato
da audiência da Diretoria Executiva da Andifes com o Secretário de Educação Superior do
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MEC, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior. Na oportunidade, foram abordadas as questões
orçamentárias, de pessoal, cortes da Funções Gratificadas (FG), contingenciamento,
bloqueios no orçamento, lista tríplice e escolha de dirigentes, e reafirmado que Andifes
está buscando o diálogo com o ministro para apresentar suas propostas e ouvir as
propostas do Ministério. O posicionamento do secretário é que a equipe está subordinada
à equipe econômica do governo; afirma ser necessário buscar outras formas de
financiamentos, pois a união não tem orçamento; tudo depende da reforma previdenciária;
se colocou à disposição para continuar o diálogo em uma nova reunião. Na pauta de
assuntos gerais, o secretário executivo, Gustavo Balduino, relata a situação da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde membros do Conselho Universitário
respondem a um Processo Administrativo (PAD). O coordenador do Fórum de Pró-Reitores
de Planejamento e Administração (Forplad), Thiago José Galvão das Neves (UFPE), faz
relato sobre Portaria nº 179, de 22 de abril de 2019, que dispõe sobre medidas de
racionalização do gasto público nas contratações para aquisição de bens e prestação de
serviços; esclarece que o orçamento bloqueado é um crédito indisponível; ainda é
necessário esclarecer junto à SESu a questão dos contingenciamentos. O reitor Sérgio
Augusto Araújo da Gama Cerqueira (UFSJ), presidente da Comissão de Orcamento,
informa que está prevista reunião da comissão para a segunda semana de maio e,
posteriormente agendará reunião com o Ministério da Educação. O reitor Rui Vicente
Oppermann (UFRGS) faz relato sobre reunião conjunta entre ANDIFES, ABRUEM e
CONIF, prevista para o dia 21 de maio, para elaboração de uma minuta de documento que
trará o posicionamento da Educação Superior Pública do País quanto às propostas da
CRES-2018, seu Plano de Ações e a organização do ENLACES; a reunião do Espaço
Latino-Americano e Caribenho da Educação Superior (ENLACES), será no dia 22 de maio.
O pró-reitor Sérgio Antônio Andrade de Freitas (UnB), do Colégio de Pró-reitores de
Graduação das IFES (COGRAD), relata os pontos discutidos na última reunião do Colégio,
realizada nos dias 8 e 9 de abril: apresentação sobre as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs) das Engenharias; atualização dos impactos e regulamentações das
IFES sobre a Lei 13.796, para fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações
alternativas à aplicação de provas e à frequência em aulas realizadas em dia de guarda
religiosa; informes e atualização sobre o trabalho do GT Evasão e Retenção; discussão
sobre a Curricularização da Extensão; estratégias desenvolvidas pelas IFES para
atendimento das diretrizes curriculares, para extensão universitária (Resolução No. 7, de
18/12/2018); Implicações da Portaria nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, que dispõe sobre
a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito do
Sistema Federal de Ensino; a próxima reunião do Cograd será nos dias 10 e11 de junho.
Em seguida, o presidente encerra a 124ª 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

