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Ata da CLXXXIII Reunião Ordinária do Conselho Pleno, convocada em 18 de janeiro de 2021 e realizada em 04 de 1 
fevereiro do mesmo ano, por meio de vídeo conferência, com a pauta: Abertura e Informes da Diretoria Executiva; 2 
Atualizações sobre o relatório “Propostas da Andifes para Biossegurança, Contingências, Meios Pedagógicos e 3 
Infraestruturas para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, decorrentes da pandemia” e propostas para o ano 4 
de 2021. Resolução DE nº 02/2020 – Comissão de Desenvolvimento Acadêmico, Educação a Distância e Avaliação; 5 
Informes dos Colégios e Fóruns da Andifes; Apresentação e discussão do Projeto de Mobilidade Virtual da ANDIFES 6 
– Promover Andifes; Avaliação da Conjuntura e Políticas Públicas de Educação; Presidente Benedito Guimarães Aguiar 7 
Neto - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Programas da Capes para o ano de 8 
2021; Assuntos gerais e Encaminhamentos. Estiveram presentes os reitores ou os seus representantes. Alfredo 9 
Macedo Gomes (UFPE); Ana Beatriz de Oliveira (UFSCar); Antonio Claudio Lucas da Nóbrega (UFF);  Cláudia 10 
Aparecida Marliére de Lima (UFOP); Dácio Roberto Matheus (UFABC);  Danilo Giroldo (FURG); Demetrius David da 11 
Silva (UFV); Denise Pires de Carvalho (UFRJ); Edward Madureira Brasil (UFG); Flávio Antonio dos Santos (CEFET-12 
MG); Francisco Ribeiro da Costa (UNIFESSPA); Gildásio Guedes Fernandes (UFPI); Hugo Alex Carneiro Diniz 13 
(UFOPA); Isabela Fernandes Andrade (UFPel); Jacques Antonio de Miranda (UFOB); Joana Angélica Guimarães da 14 
Luz (UFSB); João Chrysostomo de Resende Júnior (UFLA);  José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque (UFC); 15 
José Geraldo Ticianeli (UFRR); Josealdo Tonholo (UFAL); Lucia Campos Pellanda (UFCSPA); Ludimilla Carvalho 16 
Serafim de Oliveira  (UFERSA); Luis Eduardo Bovolato (UFT) ; Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo (UFTM); 17 
Marcel do Nascimento Botelho (UFRA);  Marcele Regina Pereira (UNIR); Marcelo Brito Carneiro Leão (UFRPE); 18 
Marcelo Pereira de Andrade (UFSJ); Márcia Abrahão Moura (UnB); Marcus Vinicius David (UFJF); Margarida de Aquino 19 
Cunha (UFAC); Natalino Salgado Filho (UFMA) ; Paulo Afonso Burmann (UFSM) ; Paulo César Fagundes Neves 20 
(UNIVASF) ; Paulo Sérgio de Paula Vargas (UFES); Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR); Ricardo Silva Cardoso 21 
(UNIRIO); Roberlaine Ribeiro Jorge (UNIPAMPA); Sandro Amadeu Cerveira (UNIFAL-MG); Sylvio Mário Puga Ferreira 22 
(UFAM); Ubaldo Cesar Balthazar (UFSC) ; Valder Steffen Júnior (UFU); Valdiney Veloso Gouveia (UFPB); Vicemário 23 
Simões (UFCG). O presidente da Andifes reitor Edward Madureira Brasil (UFG), cumprimenta a todos os presentes e 24 
inicia a reunião com os informes: os hospitais universitários estão se mobilizando para receber pacientes do estado do 25 
Amazonas; a secretaria da Andifes enviou ofício para os gabinetes a fim de verificar quais Universidades podem ceder 26 
congeladores para armazenar as vacinas contra o Covid-19; a Andifes está em mobilização com a Frente Parlamentar 27 
Mista pela Valorização das Universidades Federais; o Ministério da Educação (MEC) liberou um doze avos do total do 28 
orçamento para o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes); é necessário realizar uma ação no sentido de 29 
derrubar os vetos da Lei Complementar nº 177 para garantir receita para o Fundo Nacional de Desenvolvimento 30 
Tecnológico (FNDCT) e finaliza os informes.Com a palavra, a reitora Joana Angélica Guimarães da Luz (UFSB) relata 31 
sobre a atualização do relatório “Propostas da Andifes para Biossegurança, Contingências, Meios Pedagógicos e 32 
Infraestruturas para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, decorrentes da pandem ia”, esse momento é de 33 
avaliar os resultados das atividades desenvolvidas de forma remota e, analisar a situação de vulnerabilidade dos 34 
estudantes no cenário pós-pandemia;  planejar o retorno das atividades presenciais e a necessidade de avaliar a 35 
Educação a distância e a manutenção do ensino na modalidade hibrido. No próximo ponto de pauta, os Coordenadores 36 
de Colégios e Fóruns da Andifes apresentam ao Pleno os seus respectivos calendários e pautas a serem tratados em 37 
seus colegiados no ano de 2021. Ao finalizarem as apresentações, o presidente agradece todos os esforços e 38 
participação dos Colégios e Fóruns nos trabalhos da Andifes e inicia a próxima pauta: a apresentação do projeto piloto 39 
do “Programa Promover – Andifes” que consiste em um projeto de interação entre Universidades com disciplinas 40 
compartilhadas, primeiramente foi feito teste com quatro Universidades a saber: Universidade Federal de Campina 41 
Grande (UFCG); Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Universidade Federal do Rio Grande (FURG); 42 
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), mas o objetivo é envolver todas as Universidades que desejarem 43 
ingressar. A professora Isabel Ibarra (UFMA), faz uma apresentação ao Pleno, com a finalidade de apresentar o 44 
funcionamento e as diretrizes do projeto piloto, a apresentação completa pode ser solicitada na Secretaria 45 
Administrativa da Andifes. Aberto para as avaliações dos reitores que aderiram ao programa na fase inicial: informam 46 
que houve uma boa aceitação e, certamente o projeto enriquecerá o aprendizado dos estudantes que poderão conhecer 47 
diversos outros professores da mesma disciplina em outras Universidades e consequentemente melhorar o ensino, 48 
pesquisa e extensão das Universidades Federais. O presidente da Andifes encaminha por trabalhar o novo edital de 49 
2021 do “Programa Promover – Andifes”, ressalta que esse é um projeto importante para o sistema de Universidades 50 
Federais e tudo favorece para que todas as Universidades façam parte do programa. Para finalizar, o presidente da 51 
Andifes parabeniza todos os idealizadores e executores da proposta e seguramente esse será um marco importante 52 
para o sistema Federal de Educação Superior. No próximo ponto de pauta, o presidente da Andifes Edward Madureira 53 
Brasil (UFG) recebe no pleno o presidente da CAPES Benedito Guimarães Aguiar Neto. Com a palavra, o presidente 54 
da Capes informa: a Andifes continuará fazendo parte do Conselho Superior da Capes; devido os cortes de orçamento, 55 
as perdas serão de no máximo em 10% e a recomposição será feita de forma gradual; os programas que estão em 56 
andamento serão mantidos; a expectativa é que não haja cortes de bolsas mesmo com a redução de 16% no Projeto 57 
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de Lei Orçamentária Anual (PLOA); a Capes está estudando novas áreas como o agronegócio para que tenha maior 58 
valor agregado para competir no mercado internacional; a Capes está aberta a sugestões dos reitores para a 59 
implementação de novos Programas; será lançado pela Capes o edital de Museologia; após concluir a quadrienal desse 60 
ano, a Capes vai iniciar a implementação da quadrienal 2022; a área de formação de professores está enfrentando 61 
desafios como a implementação de Pós-graduação a distância; é preciso que haja uma amplificação do programa 62 
Universidade Aberta do Brasil (UAB); o Portal de Periódicos da Capes está sofrendo uma redução devido aos cortes 63 
orçamentários. Finalizado os informes e aberta a palavra para questionamentos dos reitores. Os assuntos abordados 64 
foram: 1) qual a estratégia da Capes frente aos cortes orçamentários? 2) proposta de atuação conjunta da Andifes e 65 
Capes no sentido de recompor esse orçamento e mapear uma estratégia caso não seja possível efetivar a 66 
recomposição do orçamento; 3) estudar a possibilidade de adiar os formulários para analisar e avaliar a Plataforma 67 
Sucupira e, ao avaliar os programas, considerar as dificuldades que todas as Universidades Federais enfrentaram no 68 
ano de 2020 devido a Pandemia do novo Coronavírus; 4) abordar sobre as orientações da distribuição da verba de 69 
auxilio  em relação aos Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) e Programa de Apoio à Pós-70 
Graduação (PROAP). Em resposta, o presidente da Capes informa que o processo de Avaliação dos programas da 71 
Capes está previsto para encerrar no mês de abril e esse momento será para avaliar os produtos de destaque de todos 72 
os programas; sobre o PDPG a Capes tem o objetivo de implantar ações induzidas e a Capes está aberta a novas 73 
sugestões voltadas para o fortalecimento da Pós-Graduação; a nova quadrienal será em 2022, pois esse ano é inviável 74 
e quando definir as diretrizes o programa será formalizado; a Capes articula e estabelece as políticas, mas  estará 75 
sempre em constante diálogo com a Andifes por saber que a associação é importante para o contexto de educação 76 
superior, pois o objetivo é encontrar as melhores soluções para a educação brasileira. O presidente da Andifes Edward 77 
Madureira Brasil (UFG) agradece a participação do presidente da Capes e reforça a importância do constante diálogo 78 
da Andifes com a Capes. Na pauta de informes Gerais: a reitora Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP) fala sobre o Projeto 79 
de Lei Complementar (PLP) nº 135/2020, que foi transformado na Lei Complementar 177/2021 e trata sobre o Fundo 80 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que é necessário reunir forças para derrubar os vetos 81 
que retira da norma a proibição de que os recursos do FNDCT sejam alocados em reservas de contingência, fiscal ou 82 
financeira o que pretendia liberar os recursos do FNDCT colocados na reserva de contingência no ano de 2020, num 83 
total de R$ 4,3 bilhões;  o reitor Marcus Vinicius David (UFJF) provoca o pleno no sentido de desenvolver estratégias 84 
para articular com o Congresso Nacional sobre a recomposição do orçamento para o ano de 2021; o Secretário 85 
Executivo da Andifes Gustavo Balduino relembra ao Pleno sobre a Emenda Constitucional (EC) nº 95, pois é preciso 86 
dialogar com o governo, e mostrar que a EC Nº95  tem levado a grandes dificuldades para o crescimento e algumas 87 
Universidades que estão com dificuldade de honrar seus compromissos já no início do ano de 2021; o reitor Marcel do 88 
Nascimento Botelho (UFRA) ressalta que é preciso estudar e atualizar a Matriz Andifes para equalizar as diferenças 89 
orçamentárias. Na pauta de encaminhamentos, o reitor Marcus Vinicius David (UFJF) apresenta a proposta do Diretório 90 
Nacional para que as reuniões da Andifes aconteçam em atividades setorizadas sendo realizadas mensalmente: as 91 
reuniões do Conselho Pleno para tratar dos assuntos nacionais de interesse internos das Universidades Federais; os 92 
Seminários Andifes pautando as temáticas importantes para as diretrizes de gestão com a participação de pessoas 93 
especializadas nos assuntos abordados e Ciclos de palestras com a finalidade de debater temas nacionais relevantes 94 
e políticas públicas. O presidente da Andifes coloca a proposta em votação do Pleno que aprova e delibera por aderir 95 
o novo formato na próxima reunião do Pleno da Andifes. Após a deliberação, o presidente da Andifes Edward Madureira 96 
Brasil (UFG) encerra a CLXXXIII Reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes. As declarações completas dessa 97 
reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, Gustavo Henrique de Sousa 98 
Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata.  99 
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