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Ata da CLXXXII Reunião Ordinária do Conselho Pleno, convocada em 20 de novembro de 1 
2020 e realizada em 03 de dezembro do mesmo ano, por meio de vídeo conferência, com a 2 

pauta: Abertura e informes; Apresentação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; 3 
Orçamento das IFES 2020 e 2021; Orçamento da Andifes 2021; Assuntos gerais; 4 
Encaminhamentos. Estiveram presentes os reitores ou os seus representantes. Antonio 5 
Claudio Lucas da Nóbrega (UFF); Antônio Maurício Castanheiras das Neves (CEFET-6 
RJ);Carlos César Teixeira Ferreira (IFMA); Cláudia Aparecida Marliére de Lima (UFOP); 7 

Cleuza Maria Sobral Dias (FURG);Dácio Roberto Matheus (UFABC); Dagoberto Alves de 8 
Almeida (UNIFEI) Demetrius David da Silva (UFV); Edward Madureira Brasil (UFG); 9 
Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Evandro Aparecido Soares da Silva (UFMT); Fábio 10 
Josué Souza dos Santos (UFRB); Flávio Antonio dos Santos (CEFET-MG); Francisco 11 
Ribeiro da Costa (UNIFESSPA); Gildásio Guedes Fernandes (UFPI); Hugo Alex Carneiro 12 

Diniz  (UFOPA); Jacques Antonio de Miranda (UFOB); Joana Angélica Guimarães da Luz 13 
(UFSB); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); João Chrysostomo de Resende Júnior 14 

(UFLA); José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque (UFC); José Daniel Diniz Melo 15 
(UFRN); José Geraldo Ticianeli (UFRR); Josealdo Tonholo (UFAL); Júlio Cesar Sá de 16 
Oliveira (UNIFAP); Lucia Campos Pellanda (UFCSPA); Ludimilla Carvalho Serafim de 17 
Oliveira (UFERSA); Luis Eduardo Bovolato (UFT); Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo 18 

(UFTM);Luzia Matos Mota (IFBA); Marcel do Nascimento Botelho (UFRA); Marcelo Brito 19 
Carneiro Leão (UFRPE); Marcelo Pereira de Andrade (UFSJ); Marcelo Recktenvald (UFFS); 20 

Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho (UTFPR); Marcus Vinicius David (UFJF); Mirlene 21 
Ferreira Macedo Damazio  (UFGD); Natalino Salgado Filho (UFMA); Paulo Afonso Burmann 22 
(UFSM); Paulo Sérgio de Paula Vargas (UFES); Pedro Rodrigues Curi Hallal (UFPel); 23 

Ricardo Luiz Lange Ness (UFCA); Ricardo Luiz Louro Berbara (UFRRJ); Ricardo Marcelo 24 

Fonseca (UFPR); Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG); Sandro Amadeu Cerveira 25 

(UNIFAL-MG); Ubaldo Cesar Balthazar (UFSC); Valder Steffen Júnior (UFU); Valdiney 26 
Veloso Gouveia (UFPB); Vicemário Simões (UFCG)  e Wanda Aparecida Machado 27 

Hoffmann (UFSCar). Com os cumprimentos, o presidente da Andifes, reitor Edward 28 
Madureira Brasil (UFG) inicia a CLXXXII Reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes, 29 
destaca o sucesso do Seminário “Avaliação e Perspectivas das atividades de Ensino, 30 

Pesquisa e Extensão” realizado no período da manhã, agradece o empenho dos envolvidos 31 

e informa que as apresentações serão disponibilizadas. Em seguida fraqueia a palavra aos 32 
membros da Diretoria Executiva para informes. O vice-presidente Marcus Vinicius David 33 
(UFJF) informa que no dia 10 de novembro de 2020 foi realizada uma reunião da Diretoria 34 
Executiva da Andifes com o Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 35 
(Capes) e cita os principais pontos de pauta: as dificuldades orçamentárias previstas para o 36 

próximo ano, sendo a redução orçamentária de R$ 1 bilhão, mas a Capes tem dialogado 37 
com o Ministério da Educação para reverter esta questão; algumas alterações para 38 

restruturação e composição de algumas entidades, incluído a Capes, estão em discussão 39 
no MEC; foi realizado uma apresentação de painel sobre o desenvolvimento da pós-40 
graduação no Brasil, que está em fase de conclusão. O vice-presidente informa que a 41 
diretoria tem trabalhado junto aos Colégios e Fóruns da Andifes para construir uma proposta 42 
ao Tribunal de Contas da União (TCU) referente aos indicadores das universidades federais. 43 

Os Colégios e Fóruns já fizeram suas proposições, e o próximo passo será sistematizar 44 
todas as proposições para em seguida, apresentar para aprovação do Conselho Pleno. Após 45 
a aprovação será enviado ao TCU. O secretário executivo da Andifes, Gustavo Balduino, 46 
informa que houve mudanças no Estatuto da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 47 
Industrial (EMBRAPII) e que uma das mudanças aprovadas é que os próximos mandatos no 48 

Conselho de Administração passarão a ser alternados. A Andifes e o Conselho das 49 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) 50 
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alternarão o mandato de quatro anos e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) alternará o 51 
mandato com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O secretário 52 

também faz relato de reunião com auditores do Tribunal de Contas da União (TCU). A 53 
reunião foi iniciativa do TCU, que está realizando um levantamento junto ao MEC e todas as 54 
Instituições Federais de Ensino Superior para avaliar como estão os planejamentos dessas 55 
instituições com relação ao aperfeiçoamento e criação de novos cursos de ensino superior 56 
frente à modernização do setor produtivo. A ideia é saber quais ações estão em andamento, 57 

o que os institutos e as universidades têm feito, se as ações são isoladas ou se existe ação 58 
estruturante da Andifes ou do MEC. Numa próxima oportunidade, os auditores dialogarão 59 
com o Cograd e, futuramente, o tema poderá ser pautado no Pleno. Por fim, o secretário faz 60 
o convite para que todos os reitores participem do I Workshop do Projeto Ecograd, promovido 61 
pela Andifes, no dia 10 de dezembro. O Projeto Ecograd, sob a coordenação do COGRAD, 62 

reúne um grupo de pesquisadores com o objetivo de identificar causas, consequências e 63 
métricas adequadas dos fenômenos da evasão e retenção dos alunos de graduação das 64 

universidades federais, bem como o estudo dos indicadores de qualidade de cursos. Está 65 
no escopo do projeto consolidar o arcabouço teórico desses fenômenos e o conjunto mais 66 
amplo possível de políticas educacionais já aplicadas para enfrentá-los. Também será 67 
estudada a empregabilidade dos egressos das universidades federais. A reitora Joana 68 

Angélica Guimarães da Luz (UFSB) faz relato sobre reuniões conjuntas do Comitê Operativo 69 
de Emergência (COE/SESu) com o Grupo de Trabalho (GT) formado por técnicos que 70 

subsidiarão a discussão, a elaboração e a apresentação de estratégias para possibilitar o 71 
incentivo, a ampliação e a democratização da oferta dos cursos de nível superior por EaD. 72 
Nas reuniões, foi apresentado um Plano de Trabalho e diagnósticos sobre a situação no 73 

Brasil e internacionalmente. A ideia é que as próximas reuniões ocorram separadas para 74 

que o COE e o GT discutam seus papeis individualmente. Sobre as discussões realizadas 75 

no Seminário Andifes “Avaliação e Perspectivas das atividades de Ensino, Pesquisa e 76 
Extensão”, realizado no período da manhã, a reitora também informa que a Comissão de 77 

Desenvolvimento Acadêmico, Educação a Distância e Avaliação da Andifes da qual é 78 
presidente, consolidará todas as apresentações e pontos abordados, dando continuidade 79 
aos trabalhos da comissão. O reitor Marcelo Pereira de Andrade (UFSJ) faz relato de reunião 80 

no Conselho Nacional de Educação (CNE), na qual representou a Andifes. A pauta principal 81 

da reunião foi a revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Pedagogia, 82 
e, na ocasião, foi solicitado que a Andifes indique um representante para dar prosseguimento 83 
às discussões sobre o tema. O presidente Edward Madureira Brasil (UFG) faz breve relato 84 
da reunião do Diretório Nacional da Andifes, realizado no dia 02 de dezembro de 2020, 85 
destaca o quão produtiva foi a reunião, informa que os assuntos pautados serão levados a 86 

cada região por seus representantes; reafirma que a Comissão Desenvolvimento 87 
Acadêmico, Educação a Distância e Avaliação da Andifes e os Colégios e Fóruns da Andifes 88 

têm trabalhado no projeto de integração das universidades e a expectativa é de que no início 89 
do ano sejam apresentados ao Pleno projetos-pilotos consolidados. Neste momento, a 90 
palavra fica aberta para informes gerais. A coordenadora do Colégio de Pró-reitores de 91 
Graduação das IFES (COGRAD), pró-reitora Isabel Marian Hartmann de Quadros 92 
(UNIFESP), informa que, após publicação da Portaria nº 1.030, de 1º de dezembro de 2020, 93 

do Ministério da Educação, que dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e sobre caráter 94 
excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para integralização da carga 95 
horária das atividades pedagógicas enquanto durar a situação de pandemia do novo 96 
coronavírus - Covid-19, o COGRAD preparou um documento com subsídios e manifestação 97 
referente à Portaria e ao Parecer CNE nº 15/2020; foi anunciado que a referida Portaria seria 98 

revogada, mas a revogação ainda não se concretizou. Concluídos os informes, o presidente 99 
passa a palavra aos novos reitores empossados, que se apresentam ao Pleno: reitor 100 
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Valdiney Veloso Gouveia (UFPB), reitor Gildásio Guedes Fernandes (UFPI) e a ex-reitora 101 
Wanda Aparecida Machado Hoffmann (UFSCar) que foi nomeada reitora pró-tempore da 102 

UFSCar. A reitora Wanda Aparecida Machado Hoffmann (UFSCar) informa que continua 103 
como gestora da UFSCar até janeiro de 2020, quando o MEC deve nomear outro gestor. O 104 
coordenador do Colégio de Gestores de Comunicação das Universidades Federais 105 
(COGECOM), Márcio de Oliveira Guerra (UFJF), apresenta a nova coordenadora do 106 
Colégio, eleita na última reunião, professora Rose Mara Pinheiro (UFMS). O presidente da 107 

Andifes agradece o trabalho do professor durante sua gestão e dá boas-vindas à nova 108 
coordenadora. Na Pauta apresentação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, o 109 
Pleno tem a participação do coordenador do Colégio dos Gestores de Tecnologia da 110 
Informação e Comunicação (CGTIC), o pró-reitor Luciano Gonda (UFMS), e da professora 111 
Thaís Ettinger (UFS), que fazem apresentação sobre o tema. Concluída a apresentação, a 112 

palavra fica aberta para questionamentos. As respostas aos questionamentos foram: a 113 
LGPD entrou em vigor em agosto/2020 e tem previsão de sanções a partir de 2021; o prazo 114 

para indicação do Encarregado de Tratamento de Dados foi estabelecido em 30 dias, 115 
conforme consta na IN SGD/ME nº 117, de 19 de novembro de 2020; o CGTIC enviará aos 116 
reitores levantamento da situação da adequação à LGPD nas Universidades Federais. Este 117 
levantamento foi realizado com objetivo de obter um panorama sobre a discussão da LGPD 118 

no âmbito das IFES, uma vez que a área de TIC, apesar de não ser a responsável pela 119 
implantação da LGPD, tem um papel importante no processo. O coordenador Luciano Gonda 120 

(UFMS) e a professora Thais Ettinger (UFS) se colocam à disposição para qualquer 121 
esclarecimento e encerra suas participações. Posteriormente, o coordenador do Fórum 122 
Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de 123 

Ensino Superior (Forplad), pró-reitor Franklin Matos Silva Junior (UFSB), inicia a pauta 124 

Orçamento das IFES 2020 e 2021 contextualizando o ano de 2020, apresentando o painel 125 

de execução orçamentária das universidades federais e informa: o prazo para empenho 126 
oriundos de Termo de Execução Descentralizada (TED) é dia 10 de dezembro. As 127 

instituições que estão participando da Ata de registro de preço do Ministério da Economia, 128 
que ficará pronto, dia 18 de dezembro, devem entrar em contato com Subsecretaria de 129 
Planejamento e Orçamento (SPO/MEC) e solicitar a prorrogação; o orçamento de 2020 foi 130 

100% liberado; houve um condicionamento de 38% por cento de orçamento. A expectativa 131 

é de que o ano de 2021 inicie sem orçamento, pois ainda não foi estabelecido o relator e 132 
nem a comissão para avaliação do orçamento e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 133 
Lei Orçamentária Anual (LOA) ainda não foram analisadas. Com a palavra, o presidente da 134 
Andifes, informa que recebeu, neste momento, um convite do Ministério da Educação para 135 
participar de uma reunião, amanhã (04/12) para tratar da Portaria nº 1.030, de 1º de 136 

dezembro de 2020. Por fim, o presidente informa que está prevista uma reunião do Conselho 137 
Pleno para o dia 15 de dezembro, sem caráter deliberativo, apenas para fechamento do ano 138 

de 2020, com participação de ex-presidentes da Andifes e alguns convidados.  Findada a 139 
pauta, o presidente Edward Madureira Brasil (UFG) agradece a presença e participação de 140 
todos e encerra a CLXXXII Reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes. As declarações 141 
completas dessa reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo 142 
a tratar, eu, Gustavo Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente 143 

ata. 144 

Gustavo Henrique de Sousa Balduino 
Secretário executivo da Andifes 


