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Ata da 145ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 17 de 1 

setembro de 2021 e realizada em 23 de setembro do mesmo ano, por meio de vídeo 2 
conferência, com a pauta: Abertura da reunião e informes - Diretoria Executiva da Andifes; 3 
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022 e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021; 4 
Participação do secretário Marcelo Morales – Secretaria de Pesquisa e Formação Científica 5 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) – Políticas 6 

públicas da Secretaria e relação com as Universidades Federais;  Informes sobre o Decreto 7 
10.620/2021, que dispõe sobre a competência para a concessão e a manutenção das 8 
aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social da União no âmbito da 9 
administração pública federal – Coordenação do FORGEPE; Sistematização e 10 
disponibilização das experiências exitosas das universidades federais para o retorno 11 

presencial seguro das atividades acadêmicas e administrativas; Relato sobre o Seminário 12 
COGRAD/ANDIFES – Atividades híbridas emergências ou transição? Elementos para a 13 
organização de ações nas IFES - Maria do Socorro de Lima Oliveira (UFRPE) Coordenadora 14 

do COGRAD; Relato de experiências das IFES; Assuntos Gerais. Estiveram presentes os 15 
reitores ou os seus representantes: Alfredo Macedo Gomes (UFPE); Ana Beatriz de Oliveira 16 
(UFSCar); Antonio Claudio Lucas da Nóbrega (UFF); Antônio Fernandes Filho (UFCG); 17 
Cláudia Aparecida Marliére de Lima (UFOP); Dácio Roberto Matheus (UFABC); Danilo 18 

Giroldo (FURG); Demetrius David da Silva (UFV); Denise Pires de Carvalho (UFRJ); Edward 19 
Madureira Brasil (UFG)Evandro Aparecido Soares da Silva (UFMT); Fábio Josué Souza dos 20 

Santos (UFRB) Gildásio Guedes Fernandes (UFPI); Isabela Fernandes Andrade (UFPel); 21 
Jacques Antonio de Miranda (UFOB); Joana Angélica Guimarães da Luz (UFSB); João 22 

Chrysostomo de Resende Júnior (UFLA); José Daniel Diniz Melo (UFRN); Josealdo Tonholo 23 
(UFAL); Lino Sanabria (UFGD); Lucia Campos Pellanda (UFCSPA); Luis Eduardo Bovolato 24 
(UFT); Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo (UFTM); 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) Nelson Sass (UNIFESP; Paulo Afonso 28 

Burmann (UFSM); Paulo Sérgio de Paula Vargas (UFES); Ricardo Luiz Lange Ness (UFCA); 29 

Roberlaine Ribeiro Jorge (UNIPAMPA); Roberto de Souza Rodrigues (UFRRJ); Roque do 30 
Nascimento Albuquerque (UNILAB)Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG); Sandro 31 

Amadeu Cerveira (UNIFAL-MG); Sylvio Mário Puga Ferreira (UFAM); Ubaldo Cesar 32 
Balthazar (UFSC); Valder Steffen Júnior (UFU). Com os cumprimentos, o presidente da 33 
Andifes, reitor Marcus Vinicius David (UFJF), inicia a 145ª Reunião Extraordinária do 34 

Conselho Pleno da Andifes contextualizando a pauta do dia e faz os seguintes informes: a 35 
referida pauta foi definida na última reunião do Diretório Nacional e, de acordo com 36 

proposições das regionais está sendo preparado o lançamento do novo edital do Promover. 37 
Já foi encaminhada para cada uma das regionais, proposta de indicação de novas 38 
universidades para o novo edital, 12 universidades participaram do último edital e a proposta 39 

é de ampliação para 19 universidades; o critério adotado foi que as Regionais Sudeste e 40 
Nordeste, com maior número de universidades, indicariam mais quatro universidades e cada 41 

uma das demais regionais indicaria uma universidade; a gestão do Promover está 42 

consultando o calendário acadêmico das universidades com o objetivo de construir um 43 

cronograma compatível e que possibilite a participação das universidades; a  Diretoria da 44 
Andifes realizou reunião com o Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para tratar da 45 
proposta de organização de um evento previsto para o final do ano, promovido pela Andifes 46 
e CIN, com participação de universidades dos outros países da América do Sul e do Caribe, 47 
para debater as proposições que serão levadas para a Conferência Regional de Educação 48 
Superior para América Latina e Caribe (CRES 2022), prevista para o mês de maio de 2022. 49 
Sobre demanda apresentada pelo Forgepe a respeito de recadastramento no e-Pessoal de 50 
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atos devolvidos pelo Tribunal de Contas da União, foi realizada reunião com o Secretário de 51 

Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais – 52 
SEFIP/TCU, Wesley Vaz Silva e, posteriormente, foi solicitada a concessão de prazo adicional 53 

para o cumprimento das exigências sobre o tema. O presidente também relata sobre as discussões 54 

ocorridas na Capes a respeito da nova composição do Conselho Técnico-Científico da 55 
Educação Superior da Capes - CTC-ES da Capes. A expectativa é que os atos do antigo 56 
CTC sejam convalidados. Concluídos os informes, o presidente passa a palavra ao 57 
coordenador do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração (FORPLAD), 58 

Franklin Matos Silva Júnior (UFSB), para apresentação de painel sobre o orçamento das 59 
universidades federais. Em seguida, o presidente faz esclarecimentos sobre o Projeto de Lei 60 
Orçamentária Anual (PLOA) 2022 e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021 e relata ações 61 
realizadas pela Andifes neste contexto: após análise do orçamento, foi elaborado documento 62 
que pleiteia recomposição no orçamento de 2022 equivalente à 1,8 bilhões; com interlocução 63 

dos reitores  das universidades paulistas, reitor Dácio Roberto Matheus (UFABC), reitora 64 

Ana Beatriz de Oliveira (UFSCar) e vice-reitora Raiane Assumpção (UNIFESP), foi realizada 65 
uma reunião com a Senadora Rose de Freitas, presidente da Comissão Mista de Planos, 66 

Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). Na ocasião, o pleito de orçamento foi 67 
apresentado e a senadora se mostrou sensível à questão e sugeriu estratégias de 68 
mobilizações e reuniões de trabalho. Uma das sugestões foi realizar uma reunião no 69 

Congresso com parlamentares líderes das principais comissões ligadas à temática da 70 
Educação. A reunião teve a participação da senadora Rose de Freitas e de reitores, 71 
presencialmente e remotamente. Além do pleito da Andifes, foi discutido com a senadora 72 

Rose de Freitas a recomposição do orçamento do ano de 2021. A parlamentar se 73 
comprometeu a nomear os relatores dos projetos de Lei após o Ministério da Economia 74 

apresentar Projeto de Lei para a educação; a senadora informou que conseguiu o valor de 75 
R$ 300 milhões de suplementação para 2021, porém o valor é insuficiente diante das 76 
necessidades. Alguns parlamentares se comprometeram em pleitear melhorias do valor 77 

junto a senadora Rose de Freitas. O presidente informa ainda que o relatório das contas do 78 

4º bimestre foi divulgado com a necessidade de ajuste de R$ 300 milhões porque está 79 
extrapolando o teto de gasto; está prevista reunião com o relator setorial da Educação e 80 
outra com a presença de reitores e ministros da Educação e Economia. Por fim, destaca que 81 
a Andifes, com o apoio de vários reitores, tem avançado nas articulações. A reitora Márcia 82 

Abrahão Moura (UnB) reforça que, na reunião com a senadora Rose de Freitas, o reitor 83 
Dácio Roberto Matheus (ABC) pautou as questões relacionadas à Ciência e Tecnologia, e a 84 
senadora informou que já está atuando neste ponto e que a recomposição desta pauta está 85 
adiantada. O Pleno recebe o secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da 86 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Marcelo Morales para tratar 87 

sobre as políticas públicas da secretaria e relação com as universidades federais. Com a 88 
palavra, o secretário faz apresentação sobre o tema. A referida apresentação será 89 
disponibilizada aos reitores. Após apresentação, a palavra fica aberta para 90 
questionamentos. Em resposta, o secretário coloca: a Plataforma Nacional de Infraestrutura 91 
de Pesquisa (PNIPE MCTI) está pronta e há 90 dias para adaptação; o MCTIC já enviou 92 

portaria para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 93 
para a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para adaptação neste prazo; apenas os 94 

editais do próximo ano terão a exigências do link com o PNIPE;  sobre os recursos do Fundo 95 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), esclarece que, ao consultar Finep 96 
e CNPq e verificar que não havia tempo hábil para o lançamento de chamadas, a solução 97 
foram as Cartas Encomendas para projetos, principalmente os em redes,  não sendo feito 98 
dessa forma, não teria tempo hábil para  implementação dos recursos para 2021. Então, 99 
para 2021 tudo depende de Projeto de Lei. Para 2022, os Comitês Técnicos já estão se 100 
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reunindo para discutir os temas prioritários. Em relação à porcentagem de 50% de recursos 101 

reembolsáveis e 50% não reembolsáveis, o posicionamento do ministro do MCTIC é que, 102 
para o ano de 2022, passe a ser 15% para os reembolsáveis e 85% não reembolsáveis; 103 
sobre a questão de juros, foi criado um Grupo de Trabalho para interlocução na Economia 104 
para discussão sobre a legalidade da prerrogativa do Conselho Diretor do FNDCT de 105 
determinar tanto os projetos quanto às porcentagens. Em relação aos projetos de pesquisa 106 

no âmbito do edital universal, o edital foi lançado e já foi ampliado em relação à chamada 107 
anterior, e o valor de R$ 250 milhões será investido. Em relação ao passivo do FNDCT, os 108 
que foram determinados pela economia, têm que ser respeitados, e os recursos que ficaram 109 
lá represados já foram devolvidos; já os projetos que não foram pagos serão prioritários no 110 
pagamento com recursos do FNDCT de 2021. Concluídos os esclarecimentos, o presidente 111 

agradece a presença do secretário, que se coloca à disposição da Andifes e afirma que 112 
conta com a parceria dos reitores junto à secretaria de Pesquisa e Formação Científica para 113 
trabalhar nos projetos estruturantes do país. Para debater sobre o Decreto 10.620/2021, que 114 

dispõe sobre a competência para a concessão e a manutenção das aposentadorias e 115 
pensões do regime próprio de previdência social da União no âmbito da administração 116 
pública federal, o pleno recebe a coordenadora do Fórum Nacional de Pró-reitores de Gestão 117 
de Pessoas (FORGEPE), Mirian Dantas (UFRN) e a equipe da Fasubra sindical. A 118 

coordenadora Mirian Dantas (Forgepe) faz alguns esclarecimentos e informa que as 119 
universidades estão trabalhando de acordo com o cronograma estabelecido pelo INSS; no 120 
momento o INSS tem realizado visitas técnicas nas universidades para estabelecer 121 

cronograma de trabalho com cada instituição; o INSS trabalha com a expectativa de concluir 122 
o processo de migração até marco de 2022. O presidente encaminha que as equipes do 123 

Forgepe e Fasubra aprofundem o debate para que as questões sejam alinhadas e, numa 124 
próxima reunião, continuem com o debate do tema e encerra a pauta. Neste momento, a 125 
reunião passa a ser presidida pelo reitor Alfredo Macedo Gomes (UFPE), tendo em vista que 126 

o presidente da Andifes, reitor Marcus Vinicius David (UFJF), teve que se ausentar para 127 
cumprir uma agenda. O reitor Alfredo Macedo Gomes (UFPE) dá início à pauta 128 

Sistematização e disponibilização das experiências exitosas das universidades federais para 129 
o retorno presencial seguro das atividades acadêmicas e administrativas,  informa que foi 130 

criado, por meio da Resolução da Diretoria Executiva da Andifes no 04/2021, Grupo de 131 
Trabalho (GT) para sistematizar as informações sobre as experiências exitosas de ações 132 

nas universidades federais para a retomada segura e com qualidade das atividades 133 
acadêmicas e administrativas presenciais, bem como propor diretrizes e projetos 134 

complementares. O GT é presidido pela reitora Denise Pires Carvalho (UFRJ) e composto 135 
por mais quatro dirigentes, sendo cada um de uma região: reitora Lucia Campos Pellanda 136 
(UFCSPA), reitora Joana Angélica Guimarães da Luz (UFSB), reitor Marcelo Augusto Santos 137 

Turine (UFMS) e reitor Sylvio Mário Puga Ferreira (UFAM). Em seguida, passa a palavra à 138 
reitora Denise Pires Carvalho (UFRJ), que faz apresentação com o questionário que está 139 
sendo construído pelo GT e solicita que os reitores enviem sugestões para o questionário. 140 
A referida apresentação será disponibilizada a todos os reitores. Neste momento, o Pleno 141 
recebe a equipe do Colégio de Pró-reitores de Graduação das IFES (COGRAD), a 142 

coordenadora Maria do Socorro de Lima Oliveira (UFRPE), o Pró-reitor Jerônimo Siqueira 143 
Tybusch (UFSM) e a professora Shirley Grazieli da Sila Nascimento (UNIPAMPA), que 144 

apresentam pesquisa realizada pelo Cograd sobre o retorno das atividades presencias e 145 
relato sobre o Seminário “COGRAD/ANDIFES – Atividades híbridas emergenciais ou 146 

transição? Elementos para a organização de ações nas IFES”, realizado nos dias 16 e 17 147 

de setembro. Neste momento, o Pleno debate questões sobre o retorno das atividades 148 
presenciais e relatam experiências em suas universidades. Concluído o debate, a 149 
coordenadora Maria do Socorro de Lima Oliveira (Cograd) destaca que o colégio está à 150 
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disposição da Andifes e que está previsto seminário para discutir indicadores de qualidade 151 

na perspectiva de ações preventivas. Findada a pauta, o reitor Alfredo Macedo Gomes 152 
(UFPE), agradece a presença e participação de todos e encerra a 145ª Reunião 153 
Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes. As declarações completas dessa reunião 154 
estão gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, Gustavo 155 
Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata. 156 

Gustavo Henrique de Sousa Balduino 
Secretário executivo da Andifes 


