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Ata da 143ª reunião extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 21 de maio de 2021 1 
e realizada em 10 de junho mesmo ano, em Brasília, por meio virtual, com a pauta: abertura da 2 
reunião e informes - Diretoria Executiva da Andifes; apreciação do parecer do Conselho Fiscal sobre 3 
as contas da Andifes, da competência 2020; procedimentos para a eleição da Diretoria Executiva da 4 
Andifes, em 30 de julho de 2021 (convocada por meio do ofcse nº 057/2021, de 12/05/2021); 5 
participação do Secretário Executivo do MEC, SESu, SPO e equipe e representantes do CONIF; 6 
assuntos gerais. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Alfredo Macedo 7 
Gomes (UFPE); Ana Beatriz de Oliveira (UFSCar); Antonio Claudio Lucas da Nóbrega (UFF); Cláudia 8 
Aparecida Marliére de Lima (UFOP); Dácio Roberto Matheus (UFABC); Danilo Giroldo (FURG); 9 
Demetrius David da Silva (UFV); Denise Pires de Carvalho (UFRJ); Edward Madureira Brasil (UFG); 10 
Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Francisco Ribeiro da Costa (UNIFESSPA); Gildásio Guedes 11 
Fernandes (UFPI); Isabela Fernandes Andrade (UFPel); Jacques Antonio de Miranda (UFOB); Joana 12 
Angélica Guimarães da Luz (UFSB); João Chrysostomo de Resende Júnior (UFLA); José Cândido 13 
Lustosa Bittencourt de Albuquerque (UFC); José Daniel Diniz Melo (UFRN); José Geraldo Ticianeli 14 
(UFRR); Marcel do Nascimento Botelho  (UFRA); Marcele Regina Pereira (UNIR); Marcelo Augusto 15 
Santos Turine (UFMS); Marcelo Brito Carneiro Leão (UFRPE); Marcelo Pereira de Andrade (UFSJ); 16 
Márcia Abrahão Moura (UnB); Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho (UTFPR); Marcus Vinicius 17 
David (UFJF); Margarida de Aquino Cunha (UFAC); Natalino Salgado Filho (UFMA); Nelson Sass 18 
(UNIFESP);Paulo Afonso Burmann (UFSM); Paulo Sérgio de Paula Vargas (UFES); Ricardo Luiz 19 
Lange Ness (UFCA); Roberlaine Ribeiro Jorge (UNIPAMPA); Roberto de Souza Rodrigues (UFRRJ); 20 
Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG); Sandro Amadeu Cerveira (UNIFAL-MG); Ubaldo Cesar 21 
Balthazar (UFSC); Valder Steffen Júnior (UFU); Valter Joveniano de Santana (UFS). Com os 22 
cumprimentos, o presidente da Andifes, reitor Edward Madureira Brasil (UFG), inicia com informes da 23 
Diretoria Executiva: após a participação do secretário executivo do MEC Victor Godoy Veiga, na 24 
última reunião do Conselho Pleno, a Diretoria da Andifes tem se reunido semanalmente com o 25 
secretário executivo do MEC, SESu e SPO para tratar das questões relacionadas ao orçamento; as 26 
últimas duas reuniões com a equipe do MEC contaram com a presença do Conif; a Diretoria se 27 
reunirá com o MEC e Casa Civil hoje, às 17h30, e amanhã com o Ministério da Economia para dar 28 
prosseguimento às ações para recomposição do orçamento e aguarda agendamento de reunião com 29 
a senadora Flávia Arruda e com outros parlamentares. Com a palavra, o vice-presidente da Andifes, 30 
reitor Marcus Vinicius David (UFJF) esclarece os problemas que envolvem o orçamento de 2021 e as 31 
interpretações equivocadas das notícias pela imprensa e comunidade acadêmica, pois está sendo 32 
liberado apenas a parcela que estava bloqueada ou condicionada, a perda orçamentária continua; 33 
destaca que os esforços devem continuar na direção de recomposição orçamentária; solicita atenção 34 
de algumas universidades para verificar o índice de execução, para que ele retrate a real situação da 35 
universidade; participou de reunião com o MEC e secretário da Controladoria-Geral da União (CGU) 36 
da área de Transparência Integridade e Governança e, na ocasião, foi informado que a CGU está 37 
preparando uma ação fiscal nas universidades federais, para o segundo semestre de 2021, sobre a 38 
implantação das políticas de integridade nas nossas instituições. O presidente da Andifes também 39 
informa que será convocada uma reunião extraordinária do Conselho Pleno, prevista para o dia 15 de 40 
julho de 2021, para tratar de iniciativa da Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC), intitulada 41 
Reuni Digital: Projeto de Expansão da EaD nas IES Públicas Federais; o MEC comunicou à Andifes 42 
que, em resposta à auditoria da Controladoria-Geral da União, será publicada uma nova portaria 43 
institucionalizando as matrizes de distribuição de recursos, já que foi detectado que, das utilizadas 44 
para distribuição de recursos discricionários do MEC, a única institucionalizada é matriz de OCC. Por 45 
enquanto, não haverá nenhuma mudança na matriz e  as mudanças serão discutidas posteriormente, 46 
por meio de um Grupo de Trabalho MEC e Andifes. Os recursos do REUNI também serão discutidas 47 
posteriormente. Em seguida, o presidente passa a palavra à reitora Joana Angélica Guimarães da Luz 48 
(UFSB), membro do Grupo de trabalho no MEC, que trata do projeto Reuni Digital: Projeto de 49 
Expansão da EaD nas IES Públicas Federais, contextualiza o projeto e informa que será 50 
encaminhada aos reitores, para conhecimento e análise, apresentação de versão preliminar do 51 
projeto; relata participação da diretoria em reuniões no Conselho Nacional de Educação, onde foi 52 
discutido sobre Educação Híbrida, Regulação, Supervisão e Avaliação da Educação Superior e 53 
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apresentado o Programa Promover Andifes no Conselho. O reitor Valder Steffen Júnior (UFU), 54 
membro do Conselho Fiscal da Andifes faz apresentação do Conselho Fiscal sobre as demonstrações 55 
contábeis da Andifes e conclui a apresentação com o seguinte parecer:  O Conselho Fiscal da 56 
Associação Nacional do Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior- ANDIFES, no 57 
exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo analisado os seguintes documentos: 58 
Demonstração do Resultado do Exercício, Balancete Contábil e Relatório 001/2021 elaborado pela 59 
empresa ATA – Contabilidade & Auditoria, relativa ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro 60 
de 2020, é de opinião que as citadas peças, examinadas à luz da legislação vigente, encontram-se 61 
em condições de serem aprovadas. Por fim, sugere a aprovação das Demonstrações Contábeis do 62 
Exercício fiscal de 2020 aqui presentes. Por fim, sugere a aprovação das Demonstrações Contábeis 63 
do Exercício fiscal de 2020 aqui presentes. Em seguida o presidente da Andifes coloca o parecer em 64 
votação, sendo este aprovado pelos presentes. No ponto de pauta procedimentos para a eleição da 65 
Diretoria Executiva da Andifes, em 30 de julho de 2021 (convocada por meio do ofcse nº 057/2021, de 66 
12/05/2021), o secretário Gustavo Balduino confirma que a eleição está prevista para o dia 30 de julho 67 
de 2021 e informa que o horário será confirmado; é necessária a indicação de um reitor para 68 
presidente da Comissão Eleitoral responsável pela chave de abertura e fechamento do processo 69 
eleitoral; a eleição será realizada nos mesmos moldes do ano de 2020, e por meio do SIGEleição - 70 
Sistema Integrado de Gestão de Eleição. Por fim, informa que todas as questões sobre a eleição 71 
constam no Estatuto da Andifes e na Resolução Andifes nº 01/2013, já encaminhada a todos os 72 
reitores, e se coloca à disposição para sanar qualquer dúvida. A diretoria da Andifes sugere o nome 73 
da reitora Joana Angélica Guimarães da Luz (UFSB) para presidente da Comissão Eleitoral, e o nome 74 
é aprovado por unanimidade. Concluído este ponto, o presidente abre a pauta de assunto gerais. 75 
Neste ponto de pauta, alguns reitores fazem relatos sobre articulações com parlamentares para 76 
cumprimento da promessa de que será elaborado um Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 77 
para recompor parte das perdas do orçamento. A reitora Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG) 78 
sugere o envio de ofício ao senador Rodrigo Pacheco a respeito da situação orçamentária das 79 
universidades federais e informa que foi enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU) o Relatório 80 
Final do Grupo de Trabalho Interministerial sobre Museus Federais, contendo o seu Plano de Ação, 81 
mas o TCU ainda não emitiu nenhuma resposta. O reitor Dácio Roberto Matheus (UFABC) relata 82 
articulações da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento – ICTP.br, sobre a discussão e 83 
aprovação do PLN nº 08 que previa suplementação de recursos no Fundo Nacional de 84 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT. A manifestação do ICTP.br foi para reivindicar a 85 
suplementação de cinco bilhões de reais (R$ 5.000.000,00) que estavam comprometidos, e a 86 
mudança de alíquota de recursos reembolsáveis para não reembolsáveis, mas as emendas não foram 87 
acatadas. Ainda sobre este tema, o reitor informa: há um alerta do Conselho Nacional das Fundações 88 
de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies) de que 89 
as reservas de importação junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 90 
(CNPq) estão perto de se esgotarem; foi solicitado uma audiência com ministro da Ciência e 91 
Tecnologia para que o Conselho Diretor do FNDCT seja convocado para tratar dessas deliberações. 92 
Após os informes, o presidente da Andifes agradece a presença de todos, informa que os demais 93 
assuntos serão pautados em uma próxima oportunidade e que a sessão da 143ª reunião 94 
extraordinária do Conselho Pleno da Andifes será encerrada e nova sessão será aberta para 95 
participação do Secretário Executivo do MEC, SESu, SPO e equipe e representantes do CONIF. As 96 
declarações completas dessa reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais 97 
havendo a tratar, eu, Gustavo Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente 98 
ata. 99 

 
Gustavo Henrique de Sousa Balduino 

Secretário executivo da Andifes 


