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Ata da CLXXXV Reunião Ordinária do Conselho Pleno, convocada em 19 de agosto de 2021 e 1 
realizada em 26 de agosto do mesmo ano, por meio de vídeo conferência, com a pauta: 2 
Panorama da pandemia e retomada de atividades presenciais: Atividades de Coordenação - 3 
Reitora Joana Angélica Guimarães da Luz (UFSB) e Reitora Lucia Campos Pellanda (UFCSPA) 4 
; Atividades-fim - coordenadora do COGRAD - Maria do Socorro de Lima Oliveira (UFRPE), o 5 
Coordenador do COPROPI - Charles Morphy Dias dos Santos (UFABC) e da Coordenadora do 6 
COEX -   Olgamir Amancia Ferreira (UnB) ;  Atividades-meio com a participação do Coordenador 7 
do FORPLAD -Franklin Matos Silva Júnior (UFSB), da Coordenadora do FONAPRACE - Maisa 8 
Miralva da Silva (UFG); Debate com o Pleno e encaminhamento; Informes da Diretoria 9 
Executiva; Centralização de aposentadorias e pensões das Autarquias e Fundações pelo INSS 10 
– Decreto nº 10.620/2021 – Coordenadora do FORGEPE - Mirian Dantas (UFRN); Sistema 11 
Integrado de Administração de Serviços – SIADS – Coordenador do FORPLAD - Franklin Matos 12 
Silva Júnior (UFSB); Planos de Integridade das Universidades Federais – participação do 13 
Secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU, Roberto César de Oliveira 14 
Viégas, do Diretor de Promoção da Integridade, Pedro Ruske e da Coordenadora de Integridade 15 
Pública, Carolina Souto; Orçamento das Universidades Federais 2021 e 2022 – participação do 16 
Secretário Executivo do MEC, Victor Godoy Veiga, e do Secretário de Educação Superior, 17 
Wagner Vilas Boas de Souza. Estiveram presentes os reitores ou os seus representantes: 18 
Alfredo Macedo Gomes (UFPE); Ana Beatriz de Oliveira (UFSCar); Antonio Claudio  Lucas da 19 
Nóbrega (UFF) ; Cláudia Aparecida Marliére de Lima (UFOP); Dácio Roberto Matheus (UFABC); 20 
Danilo Giroldo (FURG); Demetrius David da Silva (UFV); Edward Madureira Brasil (UFG); 21 
Evandro Aparecido Soares da Silva (UFMT); Fábio Josué Souza dos Santos (UFRB); Flávio 22 
Antonio dos Santos (CEFET-MG); Gildásio Guedes Fernandes (UFPI); Gleisson Alisson Pereira 23 
de Brito (UNILA); Hugo Alex Carneiro Diniz (UFOPA); Isabela Fernandes Andrade (UFPel); 24 
Jacques Antonio de Miranda (UFOB); Joana Angélica Guimarães da Luz (UFSB); João 25 
Chrysostomo de Resende Júnior (UFLA); José Daniel Diniz Melo (UFRN); José Geraldo Ticianeli 26 
(UFRR); Lucia Campos Pellanda (UFCSPA); Luis Eduardo Bovolato (UFT); Marcelo Brito 27 
Carneiro Leão (UFRPE); Marcelo Pereira de Andrade (UFSJ); Márcia Abrahão Moura (UnB); 28 
Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho (UTFPR); Marcus Vinicius David (UFJF); Margarida de 29 
Aquino Cunha (UFAC); Maurício Saldanha Motta (CEFET-RJ); Nelson Sass (UNIFESP); Paulo 30 
Afonso Burmann (UFSM); Paulo Sérgio de Paula Vargas (UFES); Ricardo Luiz Lange Ness 31 
(UFCA); Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR); Roberto de Souza Rodrigues (UFRRJ); Sandro 32 
Amadeu Cerveira (UNIFAL-MG); Sylvio Mário Puga Ferreira (UFAM) ; Ubaldo Cesar Balthazar 33 
(UFSC) ; Valder Steffen Júnior (UFU). Com os cumprimentos, o presidente da Andifes, reitor 34 
Marcus Vinicius David (UFJF), inicia a CLXXXV Reunião Ordinária do Conselho Pleno com breve 35 
explanação sobre a programação do dia. O presidente explica que no período da manhã serão 36 
debatidos os assuntos referentes ao Panorama da pandemia e o retorno das atividades 37 
presenciais nas universidades. Para dar início a pauta “Panorama da Pandemia e Retomada de 38 
Atividades Presenciais - Atividades de Coordenação, o presidente passa a palavra à reitora 39 
Joana Angélica Guimarães da Luz (UFSB), presidente da Comissão de Desenvolvimento 40 
Acadêmico, Educação a Distância e Avaliação da Andifes, que faz apresentação do Relatório de 41 
Atividades das Instituições Federais de Ensino Superior no ano letivo de 2020, com as ações 42 
desenvolvidas ao longo do ano letivo de 2020. Em seguida, a reitora Lucia Campos Pellanda 43 
(UFCSPA), que é especialista em epidemiologia, apresenta uma atualização do panorama da 44 
pandemia no mundo. Para dar continuidade a esta pauta com foco nas atividades-fim das 45 
universidades federais, o Pleno recebe a participação dos coordenadores dos Colégios, 46 
COGRAD - Maria do Socorro de Lima Oliveira (UFRPE); COPROPI - Charles Morphy Dias dos 47 
Santos (UFABC) e COEX -   Olgamir Amancia Ferreira (UnB) que apresentam um panorama sob 48 
as perspectivas de cada Colégio.  Para apresentar o panorama com foco nas atividades-meio 49 
das universidades federais, o pleno recebe a professora Tânia Mara Francisco (UNIFESP), 50 
representante do Forplad, que coloca os desafios orçamentários. A coordenadora do 51 
FONAPRACE - Maisa Miralva da Silva (UFG), apresenta as questões que envolvem a 52 
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assistência estudantil. Em seguida, a palavra fica aberta para debate e questionamentos do 53 
Pleno. Concluído o debate, o presidente agradece a participação dos convidados e contribuição 54 
de todos e destaca que, dada a complexidade do tema, o Pleno continuará com as discussões 55 
e abre a pauta de informes: apresenta balanço do primeiro mês de gestão da Diretoria Executiva: 56 
reuniões para tratar de questões orçamentárias. Com relação ao orçamento percebe que houve 57 
alguma recuperação em relação a 2021, mas abaixo de 2020, e os detalhes serão esclarecidos 58 
na participação do MEC; contatos com algumas entidades para apresentação da nova diretoria 59 
e para estabelecer diálogos; reuniões de trabalho organizando a estrutura de funcionamento e 60 
agendas do Conselho Pleno e Colégios e Fóruns; ficou estabelecido que as reuniões mensais 61 
do Diretório Nacional sempre antecederão a reunião do Conselho Pleno em uma semana, para 62 
fechamento da pauta da reunião do Pleno; na última reunião do Diretório Nacional foram 63 
organizadas algumas temáticas de trabalho e discutida questões sobre a melhoria na área de 64 
comunicação da Andifes e reorganização dos trabalhos das comissões da Andifes. A vice-reitora 65 
Raiane Patrícia Severino Assumpção (Unifesp) compartilha impasse ocorrido na UNIFESP sobre 66 
substituição do procurador-geral da universidade. O presidente da Andifes pontua que a Andifes 67 
atuou ao lado da reitoria da UNIFESP, buscando solução para o problema e também enviou 68 
ofício ao Ministro da Educação solicitando a reconsideração do ato, como forma de reestabelecer 69 
a harmonia interinstitucional e reforçar o preceito constitucional da autonomia universitária. O 70 
reitor Dácio Roberto Matheus (UFABC), representante da Andifes na Iniciativa para a Ciência e 71 
Tecnologia no Parlamento – ICTP.br, relata os assuntos pautados pela Iniciativa: a principal 72 
discussão é acerca da manutenção do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 73 
Tecnológico – FNDCT; após reivindicações da Iniciativa, o Conselho Diretor passou a ser 74 
convocado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTIC). A pauta da última 75 
reunião foi sobre a aplicação dos recursos do Fundo; há uma insistência por parte do Ministério 76 
da Economia, que ocupa a maior parte das cadeiras do Conselho Diretor, para direcionar as 77 
aplicações para as políticas do Ministério da Economia, sendo 50% aplicados em operações 78 
remuneradas e o restante em projetos não-reembolsáveis; existe um direcionamento de que 79 
parte das atribuições dos compromissos orçamentários do MCTIC sejam migrados para 80 
comprometimento do FNDCT, o que diminuiria os recursos disponíveis para projetos não 81 
reembolsáveis e uma perda significativa na capacidade de investimento para apoio efetivo na 82 
tecnologia e diretamente nas instituições de pesquisa, quais sejam as universidades, institutos 83 
de pesquisa e os institutos federais. O entendimento do Ministério da Economia é de que as 84 
reservas do FNDCT acumuladas até este ano não estão sob vigência da nova Lei, portanto o 85 
superávit deve ser retido para ser reaplicado nos exercícios seguintes. Já foi solicitado que a 86 
FINEP e o MCTIC recolham 26 bilhões de reais acumulados para pagamento dos juros da dívida.  87 
A proposta orçamentária para 2022 prevê um aumento de arrecadação e já estabelece 88 
percentuais de destinação de recursos para projetos reembolsáveis e uma predestinação de 89 
parte dos recursos para os contratos. O reitor destaca que houve um avanço muito significativo 90 
na aprovação da Lei do FNDCT e depois, com a derrubada dos vetos que impediriam o uso do 91 
Fundo, mas estão sendo colocado muitas restrições para execução, sendo necessário que nas 92 
discussões do orçamento para 2022 a Andifes se posicione e tenha uma avaliação sobre o 93 
orçamento da Ciência e Tecnologia. Por fim, informa que a Iniciativa fez uma proposta de 94 
organizar um seminário ou audiência pública na comissão de Ciência Tecnologia da Câmara 95 
para discutir estas questões orçamentárias, para qual será muito importante a participação da 96 
Andifes. Na pauta: centralização de aposentadorias e pensões das autarquias e fundações pelo 97 
INSS – Decreto nº 10.620/2021, a coordenadora do Forgepe, Mirian Dantas (UFRN), faz 98 
apresentação sobre o tema; informa que o Forgepe se reuniu com o diretor de previdências do 99 
INSS, Jobson Sales, que na ocasião informou que o INSS já possuiu uma equipe organizada 100 
com servidores suficientes para atender a demanda das autarquias; neste primeiro momento 101 
não serão requisitados servidores das universidades; a Andifes solicitou ao INSS a prorrogação 102 
de prazo para resposta à proposta de diagnóstico até o dia 30; o INSS está realizando reuniões 103 
com as universidades para iniciar um plano de ação e definir um cronograma para migração das 104 
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aposentadorias e pensões. Concluído este ponto, o presidente passa a palavra para a professora 105 
Tânia Mara Francisco (UNIFESP), representante do Forplad, que faz apresentação sobre o 106 
Sistema Integrado de Administração de Serviços – SIADS, instituído por meio da Portaria nº 385, 107 
de 28 de novembro de 2018. A professora destaca que o Forplad acompanha o projeto desde o 108 
início e várias funcionalidades foram alteradas e implementadas a partir de gestões realizadas 109 
pelo Fórum; aponta as dificuldades e os pontos favoráveis das ferramentas. Para tratar dos 110 
Planos de Integridade das Universidades Federais, o conselho Pleno recebe o secretário de 111 
Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União CGU, Roberto César 112 
de Oliveira Viégas, o diretor de Promoção da Integridade, Pedro Ruske, e a coordenadora de 113 
Integridade Pública, Carolina Souto. Com a palavra, o Secretário Roberto César de Oliveira 114 
Viégas (CGU) faz breve contextualização da pauta, cita que Sistema de Integridade Pública do 115 
Poder Executivo Federal foi instituído pelo Decreto nº 10.756, de 27 de julho de 2021, informa 116 
que o objetivo da CGU, em parceria com as universidades federais, é iniciar a avaliação dos 117 
programas de integridade das universidades e construir relatórios que mostrem como estão as 118 
funções de integridade nas instituições. O presidente da Andifes agradece a presença da CGU, 119 
destaca o quão importante é usar sistemas como mecanismo de ajuda, proteção e segurança 120 
das instituições de eventuais irregularidades e que traz segurança para os dirigentes. Informa 121 
que as universidades estão à disposição da CGU. Aberta a palavra para questionamentos e 122 
após questionamentos serem sanados, presidente encerra este assunto. Para tratar das 123 
questões de Orçamento das Universidades Federais 2021 e 2022 o pleno tem a participação do 124 
Secretário Executivo do MEC, Victor Godoy Veiga, e do Secretário de Educação Superior, 125 
Wagner Vilas Boas de Souza. O secretário Victor Godoy Veiga relata os esforços na interlocução 126 
do Ministério da Educação junto ao Governo nas questões orçamentárias; ficou garantido que 127 
toda a economia no banco de professor equivalente foi revertida na sua integralidade ao 128 
orçamento das universidades; sobre o orçamento de 2022, foi recomposto o orçamento do 129 
programa de assistência estudantil; está sendo resolvido o pagamento das bolsas de residência 130 
de medicina; houve a garantia das bolsas dos indígenas e quilombolas. Na média, o aumento do 131 
orçamento foi em torno de 17% em relação a 2021; O MEC aguarda a reunião do Governo que 132 
ocorre em setembro, quando será feito um balanço anual e ajustes nos orçamentos. O Secretário 133 
de Educação Superior, Wagner Vilas Boas de Souza explica detalhadamente como foi 134 
construída a PLOA 2022 e informa que encaminhará à Andifes uma planilha onde constam os 135 
dados da Matriz PLOA-2022 das Instituições Federais de Ensino Superior. Em seguida, o 136 
presidente agradece a participação dos secretários do MEC e reafirma que a Andifes continuará 137 
buscando estratégias para trabalhar conjuntamente com o MEC junto ao Congresso nas 138 
questões orçamentarias. Findada a pauta, o presidente reitor Marcus Vinicius David (UFJF) 139 
agradece a presença e participação de todos e encerra CLXXXV Reunião Ordinária do Conselho 140 
Pleno. As declarações completas dessa reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. 141 
Nada mais havendo a tratar, eu, Gustavo Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, 142 
lavrei a presente ata. 143 

Gustavo Henrique de Sousa Balduino 
Secretário executivo da Andifes 

 
 


