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Ata da 144ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno, convocada em 30 de junho de 2021 1 

e realizada em 15 de julho do mesmo ano, por meio de vídeo conferência, com a pauta: 2 
informes - Diretoria Executiva da Andifes; Participação da Presidente Cláudia Mansani 3 
Queda de Toledo - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 4 
(CAPES); Apresentação pelo COGRAD do Parecer CNE - Diretrizes Nacionais para o 5 
retorno às aulas presenciais e reorganização do calendário escolar; Orientações sobre os 6 

procedimentos para a eleição da Diretoria Executiva. Propostas para agenda de trabalho da 7 
Andifes em 2021/2022. Estiveram presentes os reitores ou os seus representantes: Alfredo 8 
Macedo Gomes (UFPE); Ana Beatriz de Oliveira (UFSCar); Antonio Claudio Lucas da 9 
Nóbrega (UFF); Antônio Fernandes Filho (UFCG); Cláudia Aparecida Marliére de Lima 10 
(UFOP); Dácio Roberto Matheus (UFABC); Danilo Giroldo (FURG); Demetrius David da Silva 11 

(UFV); Denise Pires de Carvalho (UFRJ); Edward Madureira Brasil (UFG); Emmanuel Zagury 12 
Tourinho (UFPA); Evandro Aparecido Soares da Silva (UFMT); Fábio Josué Souza dos 13 
Santos (UFRB); Flávio Antonio dos Santos (CEFET-MG); Francisco Ribeiro da Costa 14 

(UNIFESSPA); Gildásio Guedes Fernandes (UFPI); Gleisson Alisson Pereira de Brito 15 
(UNILA); Isabela Fernandes Andrade (UFPel); Jacques Antonio de Miranda (UFOB); Joana 16 
Angélica Guimarães da Luz (UFSB); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); João 17 
Chrysostomo de Resende Júnior (UFLA); José Daniel Diniz Melo (UFRN); José Geraldo 18 

Ticianeli (UFRR); Josealdo Tonholo (UFAL); Lino Sanabria (UFGD); Lucia Campos Pellanda 19 
(UFCSPA); Luis Eduardo Bovolato (UFT); Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo (UFTM); 20 

Marcel do Nascimento Botelho (UFRA); Marcele Regina Pereira (UNIR); Marcelo Augusto 21 
Santos Turine (UFMS); Marcelo Brito Carneiro Leão (UFRPE); Marcelo Pereira de Andrade 22 

(UFSJ); Marcelo Recktenvald (UFFS); Márcia Abrahão Moura (UnB); Marcos Flávio de 23 
Oliveira Schiefler Filho (UTFPR); Marcus Vinicius David (UFJF); Nelson Sass (UNIFESP); 24 
Paulo Afonso Burmann (UFSM); Paulo César Fagundes Neves (UNIVASF); Paulo Sérgio de 25 

Paula Vargas (UFES); Ricardo Luiz Lange Ness (UFCA); Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR); 26 
Roberlaine Ribeiro Jorge (UNIPAMPA); Roberto de Souza Rodrigues (UFRRJ); Ubaldo 27 

Cesar Balthazar (UFSC); Valder Steffen Júnior (UFU); Valter Joveniano de Santana (UFS). 28 

Com os cumprimentos, o presidente da Andifes, reitor Edward Madureira Brasil (UFG), inicia 29 

a 144ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno, recebendo a presidente da Coordenação 30 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Cláudia Mansani Queda de 31 

Toledo. Antes de passar a palavra à presidente da Capes, o presidente da Andifes 32 
contextualiza as questões discutidas na Andifes a respeito do futuro das universidades no 33 
pós-pandemia, destaca a parceria e disponibilidade da Capes no atendimento de demandas 34 

e pontua pautas importantes para os reitores como o Programa Institucional de 35 
Internacionalização – CAPES - PrInt, bolsas, expansão da pós-graduação e conclui 36 

enfatizando que a intenção da Andifes é construir uma pauta conjunta, construir novos 37 
caminhos e superar desafios. Com a palavra, a presidente Cláudia Mansani Queda de 38 
Toledo cumprimenta os reitores e informa que já foi enviado às universidades ofício sobre o 39 

Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) e que após a consolidação dos 40 
procedimentos de preenchimento do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e 41 

Controle (SIMEC), a expectativa é que, no máximo em 6 semanas, os valores sejam 42 

efetivamente liberados. A presidente explana sobre os critérios adotados no programa, 43 

afirma que precisam ser modulados e enfatiza o apoio da Capes à Andifes nas questões de 44 
recursos de custeio; a Capes apresentou na segunda-feira, 12 de julho, proposta para 45 
concessão de 210 bolsas voltadas aos diagnósticos e soluções para as consequências da 46 
pandemia com o objetivo de financiar de 30 a 40 projetos; sobre avalição, destaca que é um 47 
desafio de todos, que os processos são transparentes e envolvem grande esforço por parte 48 
da diretoria de Avaliação, e que a modulação de efeitos da variação pós e durante a 49 
pandemia serão vistas com cautela. Em seguida, a palavra fica aberta para 50 



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 
 

questionamentos. Os principais pontos abordados pelos reitores foram: internacionalização; 51 

Periódicos Qualis; Portaria nº 34, de 9 de março de 2020 que veda o fomento aos cursos 52 
quando as três últimas notas da avaliação forem iguais a 3 (três), novo ciclo avaliativo da 53 
pós-graduação; Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e Programa 54 
de Residência Pedagógica; Editais sobre Universidade Aberta do Brasil - UAB, 55 
Rede/PROFs. Em resposta aos questionamentos, a presidente da Capes coloca: a 56 

internacionalização é uma das principais preocupações da Capes, e a coordenação tem 57 
articulado para solucionar os problemas da internacionalização relacionados à pandemia de 58 
Coronavírus e às vacinas; há alguns procedimentos de aperfeiçoamento na diretoria de 59 
Relações Internacionais que têm trabalhado nesta pauta, buscando algumas parcerias e a 60 
ampliação dos acordos internacionais; sobre o Periódicos Qualis, informa que requer uma 61 

submissão do assunto ao Conselho Superior; o novo ciclo avaliativo da pós-graduação será 62 
quinquenal; Sobre o PIBID e o Programa de Residência Pedagógica, a Capes está 63 
verificando o resultado dos editais para que se trabalhe na plenitude das vagas. Foram 64 

solicitados alguns remanejamentos de orçamento necessários. A presidente também 65 
informa que em reunião com o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele firmou o 66 
compromisso público de suplementação para as verbas de folhas de pagamento, para 67 
manutenção de toda e qualquer bolsa referente a estes dois programas; sobre novos editais, 68 

estão para serem publicados e já estão com previsão orçamentária das referências de 2022.  69 
Para fazer esclarecimentos sobre a Portaria Nº 34, de 9 de março de 2020, a presidente 70 

passa a palavra ao coordenador de Desenvolvimento Setorial e Institucional (CGSI /Capes), 71 
Lucas Resende Salviano, que esclarece que a mudança foi de institucional para o 72 

estratégico e o apoio continua por meio de editais. Concluída esta pauta, o presidente da 73 
Andifes agradece a presença e contribuições da presidente da Capes, reafirma que a 74 
Andifes está à disposição para qualquer debate e logo em seguida passa a palavra ao reitor 75 

Paulo Afonso Burmann (UFSM), que explana a respeito da Minuta de um documento 76 
referenciado na Carta de Brasília para a CRES 2018, representando as diretrizes da 77 

Educação Superior para o Congresso Mundial de Educação Superior para a América Latina 78 

e o Caribe. A minuta foi produzida em conjunto entre Andifes, Conif e Abruem; o evento foi 79 

adiado para 2022, mas a participação da Andifes e de algumas entidades é incerta, visto 80 
que para a América Latina está definido que as representações seriam de Governo e as 81 

representações da Unesco via Esalc, com pouca possibilidade de participação da Andifes, 82 
Abruem, Conif e de outras Associações e universidades da América Latina. Este o assunto 83 
está sendo discutido no âmbito da IESALC. Em seguida, reitor Paulo Afonso Burmann 84 

(UFSM) passa a palavra ao secretário de Relações Internacionais Márcio Venício Barbosa 85 
(UFRN), que faz a apresentação da minuta do documento. O referido documento será 86 

enviado aos reitores para análise e contribuições.  Para a pauta “Apresentação pelo Cograd 87 
do Parecer CNE - Diretrizes Nacionais para retorno às aulas presenciais e reorganização do 88 
calendário escolar”, a palavra é franqueada à pró-reitora Maria do Socorro de Lima Oliveira 89 

(UFRPE), coordenadora do Colégio de Pró-Reitores de Graduação da Andifes (Cograd), que 90 
faz breve contextualização a respeito da pauta, e à pró-reitora Alexandra Anastácio Monteiro 91 

Silva (UFF) que faz apresentação de análise do parecer CNE. Concluída a apresentação, a 92 

pró-reitora Maria do Socorro de Lima Oliveira (UFRPE) faz informes sobre o Edital SEB/MEC 93 

35/2021: o COGRAD se reuniu por webconferência, no dia 09/07/2021, com o Senhor 94 
Alexandre Anselmo Guilherme, coordenador de Formação de 95 
Professores/CGFORP/DIFOR/MEC, para dialogar sobre os termos do documento e para 96 
sanar dúvidas. Após essa reunião, foi enviado à Secretaria de Educação Básica (SEB) ofício 97 
apontando todas as dificuldades que demonstram que as IFES precisam de mais 98 
esclarecimentos, aprimoramento do edital e tempo para que possam estar aptas a participar 99 
do Edital. Em seguida, o presidente faz informes: a diretoria continua acompanhado as 100 
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questões orçamentárias e aguarda uma reunião que ocorre a cada dois meses, onde é feita 101 

a análise das contas públicas. O relatório deverá ser concluído até final de julho e a 102 
expectativa é de que ocorra o descontingenciamento dos 8% que faltam do orçamento de 103 
2021 e a suplementação orçamentária; a nova portaria do MEC, que trata da questão da 104 
institucionalização das matrizes, construída com contribuições da Andifes, foi concluída e 105 
será publicada em breve. Posteriormente, o presidente abre a pauta “Orientações sobre os 106 

procedimentos para a eleição da Diretoria Executiva - Propostas para agenda de trabalho 107 
da Andifes em 2021/2022” e passa a palavra ao secretário executivo da Andifes, Gustavo 108 
Henrique de Sousa Balduino. O secretário informa: a eleição do Conselho Fiscal e 109 
homologação do Diretório Nacional serão realizadas no dia 30 de julho de 2021, das 11h às 110 
12h; a eleição faz parte da pauta da CLXXXIV reunião ordinária do Conselho Pleno da 111 

Andifes; a votação será realizada pelo sistema SIGEleição da UFRN. Reforça todas as 112 
orientações sobre o processo de eleição já informadas por meio do OF. CIRC-SE / Andifes 113 
nº 073/2021, de 8 de julho de 2021. A saber:  1) São elegíveis todos os dirigentes máximos, 114 

no exercício efetivo da função e no cumprimento do mandato permanente, nas instituições 115 
associadas e adimplentes; 2) São eleitores todos os dirigentes máximos ou vice-dirigentes 116 
no exercício efetivo da função, nas instituições associadas e adimplentes; 3) O prazo para 117 
quitação das anuidades da Andifes é o dia 27 de julho de 2021; 4) Não será aceito voto por 118 

procuração; 5) O pleito será por escrutínio secreto; 6) A eleição será por chapa completa, 119 
nos termos do art. 17 do Estatuto, que deverá ser inscrita pelo candidato à presidente da 120 

chapa, junto à Secretaria Executiva, até 48h (quarenta e oito horas) antes do pleito, ou seja, 121 
até às 11h do dia 28 de julho de 2021; 7)  Em caso de inscrição de mais de duas chapas, e 122 

nenhuma tendo atingido mais de 50% (cinquenta por cento) dos votos válidos, haverá um 123 
segundo escrutínio entre as duas com maior número de votos; 8) Em caso de empate será 124 
declarada vencedora a chapa composta pelo candidato a presidente mais antigo no cargo 125 

de reitor. Ainda neste ponto de pauta, o reitor Marcus Vinicius David (UFJF) apresenta 126 
composição de chapa para concorrer à diretoria da Andifes, composta pelos reitores: Marcus 127 

Vinicius David (UFJF); Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR); Márcia Abrahão Moura (UnB); 128 

Alfredo Macedo Gomes (UFPE) e José Geraldo Ticianeli (UFRR). Findada a pauta, o 129 

presidente Edward Madureira Brasil (UFG) agradece a presença e participação de todos e 130 
encerra a 144ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno. As declarações completas dessa 131 

reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, 132 
Gustavo Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata. 133 

 
 

Gustavo Henrique de Sousa Balduino 
Secretário executivo da Andifes 

 
   


