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Ata da 140ª reunião extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 29 de 1 
março de 2021 e realizada em 08 de abril do mesmo ano, por meio de vídeo conferência, 2 

com a pauta: Abertura e informes da Diretoria Executiva; análise acerca do atual momento 3 
da pandemia, bem como das medidas de biossegurança, não apenas no ambiente 4 
acadêmico, mas entre toda a sociedade - Reitora Lúcia Campos Pellanda (UFCSPA) e 5 
Professora Ethel Leonor Noia Maciel (UFES); Informes do Fonaprace; Programas da SESu 6 
e orçamento das universidades federais - Secretário Wagner Vilas Boas de Souza (SESu) e 7 

Subsecretário Adalton Rocha de Matos (SPO); projeto Promover Andifes, informes de 8 
critérios para adesão; apresentação da proposta do Curso de Especialização em Línguas 9 
Estrangeiras para Internacionalização em Rede – Professora Denise Abreu e Lima 10 
(UFSCar), coordenadora do Programa Idiomas Sem Fronteiras-ANDIFES; e assuntos 11 
Gerais.Estiveram presentes os reitores ou os seus representantes: Alfredo Macedo Gomes 12 

(UFPE); Ana Beatriz de Oliveira (UFSCar); Antonio Claudio Lucas da Nóbrega (UFF); 13 
Cláudia Aparecida Marliére de Lima (UFOP); Dácio Roberto Matheus (UFABC); Danilo 14 

Giroldo (FURG); Demetrius David da Silva (UFV); Denise Pires de Carvalho (UFRJ) ; Edward 15 
Madureira Brasil (UFG); Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Evandro Aparecido Soares da 16 
Silva (UFMT); Fábio Josué Souza dos Santos (UFRB) ; Flávio Antonio dos Santos(CEFET-17 
MG); Francisco Ribeiro da Costa (UNIFESSPA); Gildásio Guedes Fernandes (UFPI); Hugo 18 

Alex Carneiro Diniz (UFOPA); Isabela Fernandes Andrade (UFPel); Jacques Antonio de 19 
Miranda (UFOB); Joana Angélica Guimarães da Luz (UFSB); João Carlos Salles Pires da 20 

Silva;  (UFBA); João Chrysostomo de Resende Júnior (UFLA); José Daniel Diniz Melo 21 
(UFRN); José Geraldo Ticianeli (UFRR); Josealdo Tonholo (UFAL); Lino Sanabria (UFGD); 22 
Lucia Campos Pellanda (UFCSPA); Luis Eduardo Bovolato (UFT) ; Luiz Fernando Resende 23 

dos Santos Anjo (UFTM); Marcel do Nascimento Botelho (UFRA); Marcele Regina Pereira 24 
(UNIR); Marcelo Augusto Santos Turine ( UFMS); Marcelo Brito Carneiro Leão 25 

(UFRPE); Marcelo Pereira de Andrade (UFSJ); Marcelo Recktenvald (UFFS); Márcia 26 
Abrahão Moura (UnB); Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho (UTFPR); Marcus Vinicius 27 

David (UFJF); Margarida de Aquino Cunha (UFAC); Natalino Salgado Filho (UFMA); Paulo 28 
Afonso Burmann (UFSM); Paulo César Fagundes Neves (UNIVASF); Paulo Sérgio de Paula 29 
Vargas (UFES); Ricardo Luiz Lange Ness (UFCA); Roberto de Souza Rodrigues (UFRRJ); 30 

Ricardo Marcelo Fonseca  (UFPR); Ricardo Silva Cardoso (UNIRIO); Sandra Regina 31 

Goulart Almeida (UFMG); Sandro Amadeu Cerveira (UNIFAL-MG); Soraya Soubhi Smaili 32 
(UNIFESP); Ubaldo Cesar Balthazar (UFSC); Valder Steffen Júnior (UFU); Valdiney Veloso 33 
Gouveia (UFPB); Valter Joviniano de Santana Filho (UFS). Com os cumprimentos, o 34 
presidente da Andifes, Edward Madureira Brasil (UFG), inicia a 140ª Reunião Extraordinária 35 

do Conselho Pleno agradecendo os reitores que se mobilizaram e fizerem contato com os 36 
parlamentares de suas bases estaduais sobre a discussão e votação do orçamento da união. 37 
O objetivo de recompor o orçamento não foi alcançado, mas houve um compromisso público 38 

do Congresso Nacional em relação as universidades e foi anunciado que será elaborado um 39 
Projeto de Lei para recompor o orçamento das universidades e dos Institutos Federais. Em 40 
seguida, o presidente relata as pautas a serem tratas nesta reunião. O reitor Paulo Afonso 41 
Burmann (UFSM) faz informe sobre o Congresso Mundial de Educação Superior para a 42 
América Latina e o Caribe, que está previsto para outubro, na Espanha. A Andifes, CONIF 43 

e Abruem têm trabalhado na construção de um documento referenciado no documento Carta 44 
de Brasília para a CRES 2018, representando as diretrizes da Educação Superior; a minuta 45 
do referido documento será apresentado futuramente para debate; foi solicitado o adiamento 46 
do evento para 2022, devido a dificuldades de participação diante da Pandemia de Covid-47 

19. Concluídos os informes, o Pleno recebe as especialistas em epidemiologia, reitora Lúcia 48 
Campos Pellanda (UFCSPA) e professora Ethel Leonor Noia Maciel (UFES), que 49 
apresentam um panorama da pandemia de Covid-19. Concluídas as apresentações, a 50 
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palavra fica aberta para debate. Concluído o debate, o presidente da Andifes agradece a 51 
participação das especialistas, destaca que a Andifes fará uma síntese de todas as 52 

sugestões e contribuições apresentadas e analisará como dar andamentos a elas.  Em 53 
seguida, a coordenadora do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e 54 
Estudantis (Fonaprace), Maisa Miralva da Silva, traz informações a respeito de bolsas de 55 
assistência aos estudantes. A coordenadora esclarece que há, basicamente, duas 56 
modalidades de bolsas: as bolsas do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) e a 57 

Bolsa permanência MEC, voltada para indígenas e quilombolas. Entre 2015/2016 foi 58 
realizada uma auditoria no pagamento de bolsa, pela Controladoria Geral da União (CGU). 59 
O relatório apontou algumas fragilidades, sendo a principal delas a inconformidade da 60 
aplicação dos recursos aos critérios e, diante disso, o MEC fez algumas recomendações por 61 
meio do Ofício Circular MEC nº 16, de 22 de agosto de 2019: estabelecer os limites de 62 

permanência no curso; estabelecer que os estudantes que recebem a bolsa permanência 63 
não sejam atendidos ou que não sejam priorizados em outros recursos do Panes; priorizar 64 

a primeira graduação; exigir frequência mínima de 75 aulas e o rendimento acadêmico de 65 
no mínimo 50%; normatizar os critérios, principalmente com relação à permanência nas 66 
bolsas e às metodologias de seleção.  As universidades têm feito essa regulamentação, mas 67 
o tempo máximo de permanência nas bolsas, não tem sido suficiente para o 68 

estudante conseguir a diplomação. A Bolsa Permanecia do MEC, regulamentada pela 69 
Portaria nº 389, de 9 de maio de 2013, estabelece que não devem ser ultrapassados dois 70 

semestres do tempo regulamentar do curso em que o aluno estiver matriculado na 71 
graduação, cabendo às universidades informar ao MEC, mensalmente, por meio de um 72 
sistema, os dados relativos aos estudantes que fazem jus à bolsa permanência e o 73 

acompanhamento acadêmico destes estudantes. No entanto, as universidades não 74 
repassaram essas informações ao MEC e, para solucionar a questão, o MEC criou uma 75 

obrigação das universidades de preencherem um questionário mensalmente, antes da 76 
homologação. O Ministério tem feito acompanhamento e comunicado as instituições quais 77 

são os estudantes que precisam ser desligados por já terem alcançado o tempo máximo de 78 
permanência na bolsa. Ainda sobre este ponto, a coordenadora informa que a Andifes e o 79 
Fonaprace já solicitaram ao Ministério da Educação que desconsidere como tempo de bolsa 80 

o período da pandemia e que houve a suspensão do calendário acadêmico, mas a 81 

reivindicação foi negada. Recentemente houve uma auditoria, em 2021, acerca das ações 82 
adotadas pelas universidades no período da pandemia, sobre a suspensão ou 83 
funcionamento dos restaurantes universitários, pagamento das bolsas enquanto estiveram 84 
suspensos os calendários acadêmicos e qual resolução respaldou esses pagamentos. 85 

Sobre este ponto, a coordenadora esclarece que muitas instituições não fizeram resolução 86 
e as bolsas continuaram sendo pagas, sugere como resposta padrão a resposta das 87 
universidades que já foram provocadas, que alegaram que seguiram o parecer de algumas 88 

procuradorias jurídicas favorável ao pagamento das bolsas em função da importância da 89 
assistência em face da vulnerabilidade em contexto de pandemia, e que as bolsas existem 90 
para reduzir a retenção e a evasão. No próximo ponto de pauta, Programas da SESu e 91 
orçamento das universidades federais, o Pleno recebe a equipe do MEC, o secretário 92 
Wagner Vilas Boas de Souza (SESu); subsecretário Adalton Rocha de Matos (SPO); o 93 

diretor de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Educação Superior 94 
(DIFES), Eduardo Gomes Salgado e a coordenadora-geral de Planejamento e Orçamento 95 
das Instituições Federais de Educação Superior, Stephanie Silva. O subsecretário Adalton 96 
Rocha de Matos (SPO) informa: a SPO aguarda a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA), 97 

que provavelmente será até a sexta-feira da próxima semana; o orçamento que não está 98 
condicionado vai ser liberado automaticamente; com relação à LOA, esclarece que uma 99 
parte do recurso está livre  e uma outra parte está condicionado, e essa parte do recurso 100 



ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior SCS, 
Quadra 1, Bloco K, nº 30, salas 801 a 804, 8º andar, Ed. Denasa, CEP: 70398-900 Brasília/DF 

Telefone: (61) 3321-6341; fax: (61) 3321-4425 

E-mail: andifes@andifes.org.br http://www.andifes.org.br 
 

depende ainda de aprovação legislativa; o orçamento é muito enxuto, então a liberação tem 101 
sido de 1/12 do PNAES e 1/18 para as demais despesas e, para completar, foram liberados 102 

mais 10 % de 1/12 este mês; com relação ao decreto de programação orçamentária e 103 
financeira, a previsão é de que seja contingenciado e, quando confirmado, as universidades 104 
serão informadas; sobre o financeiro, a liberação deste mês foi muito curta, mas foi solicitado 105 
junto à execução orçamentária a liberação de 100% do valor liquidado. No mês passado a 106 
liberação foi muito tardia, não veio o valor esperado e houve uma liberação no dia 30 e outra 107 

nesta segunda-feira; com a liberação que virá, será liberado todo o valor liquidado. Sobre o 108 
financeiro de emenda, será liberado apenas após a aplicação do decreto final de 109 
programação orçamentária e financeira e não há financeiro parado na SPO para atender 110 
emendas parlamentares. O secretário Wagner Vilas Boas de Souza (SESu) informa que, 111 
com relação ao orçamento não tem nenhuma outra informação além do informado pela SPO; 112 

o MEC continua trabalhando e para a liberação de crédito orçamentário extraordinário para 113 
ações de combate à Covid no âmbito das universidades; com a aprovação das 114 

universidades, foi realizada a troca de pontos de banco de professor equivalente por códigos 115 
e serão liberados 770 códigos de professor do Magistério do Ensino Superior para 116 
provimento no ano de 2022. A secretaria tem trabalhado no remanejamento de códigos de 117 
técnicos administrativos e estudado a legislação para verificar se pode criar condições de 118 

atender o que já está pactuado; sobre o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), agradece às 119 
universidades que fizeram a adesão e informa que foram 210 mil vagas. Houve alguns 120 

questionamentos sobre o resultado da nota do ENEM, mas o INEP já mostrou que não houve 121 
erros; a UNE e UBES solicitaram judicialmente o adiamento do encerramento do SiSU, mas 122 
a SESu vai recorrer; foi realizada a extensão dos alunos conectados até dezembro; apoio 123 

para que as novíssimas Universidades conseguissem as criações dos Cargos de Direção 124 
das IFES (CD) CDs para que efetivamente começassem a implementação da universidade; 125 

a SESu tem participado de reuniões sobre a sanção do Projeto de Lei  277 e há informação 126 
de que a equipe econômica quer vetar o PL. Se vetado, trará impacto nas universidades e 127 

no quadro para o concurso da Ebserh; sobre a flexibilização dos dias letivos e a colação de 128 
grau antecipada, a SESu é favorável, no entanto, a secretaria recomenda aguardar para que 129 
se possa decidir com mais segurança. Em seguida, a palavra fica aberta para 130 

questionamentos. Em resposta aos questionamentos, o subsecretário Adalton Rocha de 131 

Matos (SPO) responde: para ajustar o espaço de tempo entre o orçamento sancionado e a 132 
publicação do decreto de programação, há duas possibilidades: um decreto tampão e, 133 
posteriormente, vem o definitivo, ou um decreto para até o final do ano, que será atualizado 134 
após a publicação da LOA; sobre a recomposição do orçamento das universidades e novos 135 

cortes na área discricionária, esclarece que o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional 136 
teve o cancelamento de R$ 26,5 bilhões em despesas que são obrigatórias, nenhum 137 
cancelamento do MEC, mas de benefícios de outras áreas do governo. Tendo em vista isso, 138 

a equipe econômica de Governo está negociando a recomposição para que se paguem as 139 
despesas obrigatórias. Então, até o momento, não há ação de recomposição do orçamento 140 
por parte do MEC. Sobre o financeiro de TEDs, no atual cenário, é uma questão de escolha. 141 
Hoje não é possível atender todo o liquidado, junto com o liquidado dos TEDS que foi feito 142 
com as universidades; sobre financeiro de emendas, é controlado e liberado pela secretaria 143 

de Governo da Presidência da República, mas isso não significa dizer que a SPO não tem 144 
mandado todo mês os valores liquidados, independentemente da resposta, encaminhado à 145 
Andifes, de que não vai ter liberação de financeiro enquanto não houver decreto. Todo mês 146 
é encaminhado para Secretaria de Governo para que se tenha liberação; sobre emendas 147 

parlamentares, destaca que o MEC não tem como  realizar nenhuma ação acerca desta 148 
questão, sugere uma interlocução com os parlamentares; sobre contingenciamento, 149 
esclarece: hoje o orçamento já está contingenciado, quando sair o decreto com o recurso 150 
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que está livre, ele será contingenciado e, quando aprovado pelo Congresso o recurso 151 
condicionado sairá um novo decreto com o orçamento completo; sobre o corte na folha da 152 

LOA diz que não haverá problemas porque será absorvido no orçamento do Ministério da 153 
Educação. Ainda sobre os questionamentos, o secretário Wagner Vilas Boas de Souza 154 
(SESu) destaca a boa e importante parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 155 
(RNP); relembra que foi realizado um ajuste no contrato de gestão do MEC com a RNP, no 156 
ano de 2020, e solicitará à RNP um lavamento e, tendo condições, será ampliada a 157 

capacidade das salas de vídeoconferência, de vídeoaulas e salas simultâneas. O diretor 158 
Eduardo Gomes Salgado (DIFES) coloca sobre os questionamentos: a universidade que 159 
tenha interesse poderá solicitar à SESu a troca de códigos de técnicos e também de cargos 160 
extintos e vedados; sobre professor substituto, depende do teto do banco e do orçamento, 161 
sendo necessário que a LOA esteja aprovada; sobre cargos novos que estão sendo 162 

liberados, a perspectiva é que se faça o provimento para o próximo ano; não são cargos de 163 
vacância, são cargos novos, sedo importante observar a Lei Complementar nº 173, de 27 164 

de maio de 2020. Concluídas as respostas, o presidente da Andifes destaca a constante 165 
preocupação com o orçamento das universidades, agradece os esclarecimentos e a parceria 166 
do MEC e encerra esta pauta. Na pauta Projeto Promover Andifes, informes de critérios para 167 
adesão, o presidente Edward Madureira Brasil contextualiza sobre o andamento do Projeto 168 

Promover, informa que o projeto piloto tem funcionado bem e, no momento, o projeto está 169 
na fase de expansão. Em seguida apresenta ao Pleno para aprovação, proposta já discutida 170 

e aprovada no Diretório Nacional, que é a adesão de mais oito universidades ao projeto, que 171 
serão indicadas pelo Diretório Nacional. A proposta é aprovada pelo Pleno. Já fazem parte 172 
as universidades federais do Rio Grande (FURG), Maranhão (UFMA), do Sul da Bahia 173 

(UFSB) e de Goiás (UFG), e fica deliberado que a indicação por região deve ser, a Região 174 
Centro-Oeste, 1 universidade; Região Nordeste: uma universidade; Região Norte: duas 175 

universidades; Região Sudeste: três universidades; Região Sul: uma universidade. Em 176 
seguida, o Conselho Pleno homologa os representantes de região Centro-Oeste no Diretório 177 

Nacional, sendo vice-presidente reitor Evandro Aparecido Soares da Silva (UFMT) e o 178 
suplente, o reitor Marcelo Augusto Santos Turine (UFMS). Na pauta Apresentação da 179 
proposta do Curso de Especialização em Línguas Estrangeiras para Internacionalização em 180 

Rede o Pleno recebe a professora Denise Abreu e Lima (UFSCar), coordenadora do 181 

Programa Idiomas Sem Fronteiras-ANDIFES, que faz apresentação do Programa, e o 182 
coordenador do Colégio de Gestores de Relações Internacionais das Instituições Federais 183 
de Ensino Superior (CGRIFES), Waldenor Barros Moraes Filho, que faz apresentação de 184 
uma proposta de Programa de Mobilidade Virtual Internacional Andifes -Destino: Brasil. Após 185 

as apresentações, a palavra fica aberta para questionamentos e contribuições. As 186 
apresentações serão disponibilizadas.  Encerrada a pauta, o presidente Edward Madureira 187 
Brasil (UFG) agradece a presença e participação de todos e encerra a 140ª reunião 188 

extraordinária do Conselho Pleno da Andifes. As declarações completas dessa reunião estão 189 
gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, Gustavo Henrique de 190 
Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata. 191 

 
Gustavo Henrique de Sousa Balduino 

Secretário executivo da Andifes 


