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Ata da 139ª reunião extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 24 de 1 
fevereiro de 2021 e realizada em 04 de março do mesmo ano, por meio de vídeo conferência, 2 
com a pauta: Orçamento 2021; participação do Presidente da Comissão de Ciência, 3 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado Federal – Senador 4 

Rodrigo Cunha; Apresentação do resultado com participação dos ganhadores do 2º 5 
Concurso Audiovisual da Andifes ; Programa PROMOVER ANDIFES; Informes sobre 6 
atividades Remotas/Presenciais  - Comissão de Desenvolvimento Acadêmico, Educação a 7 
Distância e Avaliação e FORGEPE. Estiveram presentes os reitores ou os seus 8 
representantes: Alfredo Macedo Gomes (UFPE); Ana Beatriz de Oliveira (UFSCar); Antonio 9 

Claudio Lucas da Nóbrega (UFF); Carlos André Bulhões (UFRGS); Cláudia Aparecida 10 
Marliére de Lima (UFOP); Dácio Roberto Matheus (UFABC); Danilo Giroldo (FURG); 11 
Demetrius David da Silva (UFV); Denise Pires de Carvalho (UFRJ); Edson da Costa Bortoni 12 

(UNIFEI); Edward Madureira Brasil (UFG); Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Fábio Josué 13 
Souza dos Santos (UFRB); Francisco Ribeiro da Costa (UNIFESSPA); Gildásio Guedes 14 
Fernandes (UFPI); Gleisson Alisson Pereira de Brito (UNILA); Isabela Fernandes Andrade 15 
(UFPel); Jacques Antonio de Miranda (UFOB); Joana Angélica Guimarães da Luz (UFSB); 16 
João Carlos Salles Pires da Silva  (UFBA); João Chrysostomo de Resende Júnior (UFLA); 17 

José Daniel Diniz Melo (UFRN); Josealdo Tonholo (UFAL); Lino Sanabria (UFGD); Ludimilla 18 
Carvalho Serafim de Oliveira ( UFERSA); Luis Eduardo Bovolato (UFT); Luiz Fernando 19 
Resende dos Santos Anjo (UFTM); Marcel do Nascimento Botelho (UFRA); Marcele Regina 20 

Pereira (UNIR); Marcelo Augusto Santos Turine (UFMS); Marcelo Brito Carneiro Leão 21 
(UFRPE); Marcelo Pereira de Andrade (UFSJ); Marcelo Recktenvald (UFFS); Márcia 22 
Abrahão Moura (UnB); Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho (UTFPR); Marcus Vinicius 23 

David (UFJF); Paulo Afonso Burmann (UFSM); Paulo Sérgio de Paula Vargas (UFES); 24 

Ricardo Luiz Lange Ness (UFCA); Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR); Roberlaine Ribeiro 25 
Jorge (UNIPAMPA);Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG); Sandro Amadeu Cerveira 26 
(UNIFAL-MG); Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP); Ubaldo Cesar Balthazar (UFSC); Valder 27 

Steffen Júnior (UFU); Valdiney Veloso Gouveia (UFPB). Com os cumprimentos, o vice-28 
presidente da Andifes, reitor Marcus Vinicius David (UFJF), inicia a 139ª Reunião 29 

Extraordinária do Conselho Pleno e justifica a ausência do presidente Edward Madureira 30 
Brasil (UFG), que, no momento, está em reunião com o deputado José Vitor (PL – MG), e 31 
passa a palavra ao reitor Vicemário Simões (UFCG) que está concluindo o seu mandato na 32 
UFCG e que agradece pela convivência e apoio, se despedindo do Conselho Pleno. Neste 33 

momento, o Pleno parabeniza a reitora Cláudia Aparecida Marliére de Lima (UFOP) e dá 34 
boas-vindas o novo reitor Lino Sanabria (UFGD) pelas nomeações. O vice-presidente, reitor 35 
Marcus Vinicius David (UFJF) faz relato sobre seminário realizado no período da manhã, 36 

intitulado Reformas Constitucionais e Orçamentos Públicos. O seminário contou com a 37 

participação de quatro parlamentares, que, na ocasião, manifestaram preocupação e 38 
sensibilidade com a necessidade de recomposição do orçamento da Educação; reafirma a 39 
importância dos esforços dos reitores junto às suas bases parlamentares para recomposição 40 

do orçamento e que a Andifes continuará o trabalho com a Comissão Mista de Planos, 41 
Orçamentos Públicos e Fiscalização da Câmara (CMO); informa que a diretoria da Andifes 42 
aguarda o agendamento de reunião com o presidente e relator do orçamento. Após informes, 43 
o Pleno recebe o Deputado José Vitor (PL-MG), que diz estar ciente das dificuldades 44 
orçamentárias das universidades e que essas podem contar com seu apoio; informa que 45 

logo em seguida participará de reunião com o relator geral do orçamento, senador Marcio 46 
Bittar. Na referida reunião, conhecerá os números reais do orçamento e verificará o que pode 47 

ser feito. Em seguida, o vice-presidente deixa a palavra aberta para debate e informes. O 48 
presidente da Andifes, reitor Edward Madureira Brasil (UFG), faz relato sobre a reunião com 49 
Deputado José Vitor (PL-MG) e de sua participação em evento com a presença de 11 ex-50 
ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação, do qual resultou um manifesto assinado por 51 
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estes ex-ministros contra os cortes para o setor previstos na proposta orçamentária 52 
apresentada pelo governo para 2021.O secretário Gustavo Balduino destaca que há 53 
necessidade de apoio dos reitores para viabilizar uma reunião com os presidentes do 54 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados e com o relator Geral do Orçamento e anuncia 55 

que está prevista uma reunião na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 56 
Fiscalização (CMO), com a presença dos Ministros da Educação e da Economia, no dia 10 57 
de março, para qual a Andifes, CONIF, CONSED E UNDIME serão convidadas. A reitora 58 
Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP) relata que participou de reunião com Bancada Paulista e 59 
conseguiu apoio para o hospital da UNIFESP; informa que, na ocasião, solicitou o apoio da 60 

bancada referente ao orçamento e derrubada dos vetos do Fundo Nacional de 61 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT); destaca que reuniões com bancadas 62 
são muito eficiente e sugere que os reitores façam esse tipo de reunião. Logo em seguida, 63 

o Pleno recebe o senador Rodrigo Cunha, presidente Comissão de Ciência, Tecnologia, 64 
Inovação, Comunicação e Informática do Senado, com intuito de estabelecer um diálogo 65 
para construção de uma agenda. Com a palavra, o senador cumprimenta os reitores, 66 
agradece o convite, destaca a importância do diálogo com as universidades federais e 67 
importância delas na pesquisa e produção científica brasileira, sobretudo na contribuição do 68 

desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Neste momento, a palavra fica aberta para 69 
contribuições e questionamentos do Pleno. Concluídos os questionamentos, o senador 70 
reafirma que está à disposição para trabalhar no Congresso e junto ao governo para que 71 

não haja contingenciamento de recursos destinados à pesquisa e às universidades, e se 72 
compromete em articular junto ao Presidente do Senado uma agenda com a Andifes. 73 
Encerrado este ponto, o presidente da Andifes agradece a disposição do senador e encerra 74 

a pauta.  Para dar início à pauta apresentação do resultado do 2º Concurso Audiovisual da 75 

Andifes, com participação dos ganhadores, o presidente passa a palavra à Coordenadora 76 
do Colégio de Gestores de Comunicação das Universidades Federais (COGECOM), 77 
professora Rose Pinheiro (UFMS), que esclarece que o concurso foi aberto a todos os 78 

estudantes das instituições federais de ensino superior associadas à Andifes. Com o tema 79 
“A Cultura ao alcance de todos via Universidades Federais”, o objetivo foi incentivar a criação 80 

de conteúdo audiovisual que tivesse como cerne narrativo a produção cultural produzida 81 
pelas universidades para a sociedade. Logo após a fala da Coordenadora do COGECOM, o 82 
presidente anuncia e parabeniza os ganhadores do Concurso: 1º Lugar – Clara Martins de 83 
Souza (UFRJ) e Deivisson Rafael da Silva; 2º Lugar – Giulia Pawlow Passaes (UFPR), 84 

Guilherme Olimpio Batista, Victor Finkler Lachowski, Kamila Schreiber e Mônica Tayna 85 
Ferreira dos Santos; 3º Lugar – Pedro Henrique Figueira Basson (UFJF). No próximo ponto 86 
de pauta o presidente contextualiza o Pleno sobre a andamento do Projeto Promover da 87 

Andifes; a previsão é de que a adesão seja gradativa,  e que seja ampliado gradualmente 88 

com a adesão de novas universidades a cada semestre, e que futuramente ele também se 89 
amplie para as demais áreas de atuação da Universidades; foi constituído por meio da 90 
Resolução da Diretoria Executiva da Andifes nº 02/202, o Comitê de Implantação do 91 

Programa Promover Andifes – CIM_PROMOVER; a Diretoria também está constituindo dois 92 
Grupos de Trabalho para tratar das questões de implementação do programa: o GT1 - 93 
Sistemas de Gestão Acadêmica – Promover Andifes  e um GT de arcabouço normativo; as 94 
primeiras impressões são que o programa é extremamente exitoso e bem-vindo e vários 95 
professores e estudantes têm feito a adesão; em cada reunião do Conselho Pleno a Diretoria 96 

irá atualizar os reitores do andamento do programa; a perspectiva é de que o Promover 97 
avance por adesão e está aberto a todas as Universidades; o trabalho vem sendo realizado 98 

com cuidado e cautela para que seja possível dar novos passos conforme as possibilidades, 99 
de forma segura e a partir dos erros e acertos do projeto-piloto que vai se  aprimorando o 100 
programa nas próximas etapas; CIM_PROMOVER e os GT´s vão Trabalhar num Termo de 101 
Referência, do programa que será trazido ao Pleno para discussão e  contribuições; a  102 
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diretoria também iniciou um diálogo com Ministério da Educação, que se mostrou 103 
interessado nessa iniciativa; destaca que o apoio do MEC é fundamental para que se 104 
consigam os financiamentos necessários. Após estes informes, o presidente deixa a palavra 105 
aberta para questionamentos e sugestões do Conselho Pleno.  Em resposta aos 106 

questionamentos, o presidente da Andifes e demais membros CIM_PROMOVER sintetizam: 107 
está previsto um GT de avaliação e o principal tema de debate dos GT´s é a questão da 108 
diversidade das universidades e a capacidade do sistema de se adequar a elas; além dos 109 
reitores e pró-reitores de graduação das universidades que fazem parte do programa-piloto 110 
(FURG, UFG, UFMA e UFSB), também fazem parte do Comitê, os presidentes do COGRAD, 111 

COEX e COPROPI que têm acompanhado e irão acompanhar todas as etapas; ressalta que 112 
uma grande vantagem do Promover é que o aproveitamento das disciplinas não precisa de 113 
nenhum tipo de creditação e a ideia é avançar partindo do pressuposto que a qualidade é a 114 

referência.  Ainda para sanar os questionamentos, o presidente faz relato de reunião do 115 
Conselho Nacional de Educação (CNE), cujo o tema era discutir como vai se dar o ensino 116 
híbrido. Ao final da reunião, a presidente Maria Helena Guimarães de Castro falou da 117 
necessidade urgente de um parecer do CNE, sobre o ensino híbrido e que ela aguarda as 118 
sugestões das entidades presentes na reunião. A presidente do COGRAD, professora Maria 119 

do Socorro Oliveira, já está preparando um conjunto de sugestões em relação a isso; a 120 
Andifes foi convidada pelo Conselheiro da Câmara de Educação Superior, Joaquim José 121 
Soares Neto, para participar das discussões do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 122 

Superior (Sinaes). Sobre as questões que envolvem a avaliação do ensino remoto híbrido; 123 
do futuro do ensino e da Universidade Aberta do Brasil. A reitora Joana Angélica Guimarães 124 
da Luz, presidente da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico, Educação à Distância e 125 

Avaliação da Andifes, informa que a Comissão está realizando as pesquisas necessárias 126 

junto aos Colégios e Fóruns da Andifes e após a consolidação das informações, trará ao 127 
Conselho Pleno; Sobre a aquisição de uma biblioteca virtual para a rede, o presidente 128 
informa que as discussões serão retomadas com a Secretaria de Educação Superior 129 

(SESu/MEC). Encerrada esta pauta, o presidente passa a palavra à Coordenadora do Fórum 130 
Nacional de Pró-reitores de Gestão de Pessoas (Forgepe), Mirian Dantas (UFRN), que faz 131 

apresentação sobre o Parecer nº. 00003/2021/GAB/PFUFGD/PGF/AGU, que diz respeito 132 
aos editais para concursos para docentes e a Lei nº º 14.116, DE 31 de dezembro de 2020, 133 
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2021 134 
e dá outras providências. Concluída a apresentação, a palavra fica aberta para 135 

questionamentos. Sobre os questionamentos, a coordenadora Mirian Dantas (UFRN), 136 
coloca: sobre vacância, não há Lei que suspenda ou limite o concurso para estas vagas; 137 
sobre cargos em extinção, 65% dos cargos de técnicos estão em extinção ou suspensos 138 

para concursos e não há solução; sobre Funções de Coordenação de Curso (FCCs),o 139 

presidente da Andifes informa que o Forgepe realizou um levantamento e a necessidade é 140 
torno de 1.000 FCCs, mas não há nenhuma movimentação para elaboração de um novo 141 
Projeto de Lei, inclusive em reunião com o secretário de Educação Superior do MEC, foi 142 

enfatizado a dificuldade de honrar com as pactuações de docentes das instituições de cursos 143 
já criados. Encerrada a pauta, o presidente Edward Madureira Brasil (UFG) agradece a 144 
presença e participação de todos e encerra a 139ªI Reunião Extraordinária do Conselho 145 
Pleno da Andifes. As declarações completas dessa reunião estão gravadas e disponíveis 146 
para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, Gustavo Henrique de Sousa Balduino, 147 

secretário executivo, lavrei a presente ata. 148 

 
Gustavo Henrique de Sousa Balduino 

Secretário executivo da Andifes 
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