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Ata da CLXXV reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 08 de 1 

janeiro de 2019 e realizada em 5 e 6 de fevereiro do mesmo ano, em Brasilia, na sede da 2 

Andifes, com a pauta: Avaliação e deliberação da proposta de Regulamento das 3 

Comissões Temáticas da Andifes; Relato das Comissões Temáticas, Fóruns e Colégios; 4 

Conjuntura e Autonomia Universitária; Lançamento do Selo de Comemoração de 30 anos 5 

da Andifes; Fóruns e Colégios; participação do Presidente da Capes e assuntos Gerais. 6 

Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Alexandre Cunha Costa 7 

(UNILAB); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Angelo Roberto Antoniolli (UFS); Anísio 8 

Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE); Antonio Claudio Lucas da Nóbrega (UFF);Carlos 9 

Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ); Dácio Roberto Matheus (UFABC); Edward 10 

Madureira Brasil (UFG); Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Flávio Antônio dos Santos 11 

(CEFET-MG); Gilciano Saraiva Nogueira (UFVJM); Hugo Alex Carneiro Diniz (UFOPA); 12 

Iracema Santos Veloso (UFOB); Jaime Giolo (UFFS); Jefferson Fernandes do Nascimento 13 

(UFRR); Joana Angélica Guimarães (UFSB); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); 14 

José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI); José Roberto Soares Scolforo (UFLA);Liane Maria 15 

Calarge (UFGD); Lúcia Campos Pellanda (UFCSPA); Luiz Alberto Pilatti  (UTFPR); Luiz 16 

Alberto Pilatti (UTFPR); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO); Marcel do Nascimento 17 

Botelho (UFRA); Marcelo Augusto Santos Turine (UFMS); Márcia Abrahão Moura (UnB); 18 

Marco Antônio Fontoura Hansen (UNIPAMPA); Marcus Vinícius David (UFJF); Margareth 19 

de Fátima Formiga Melo Diniz (UFPB); Margarida de Aquino Cunha (UFAC); Maria José de 20 

Sena (UFRPE); Maria Valéria Costa Correia (UFAL); Maurílio de Abreu Monteiro 21 

(UNIFESSPA); Paulo Afonso Burmann (UFSM); Pedro Rodrigues Curi Hallal (UFPel); 22 

Reinaldo Centoducatte (UFES); Ricardo Luiz Lange Ness (UFCA); Ricardo Marcelo 23 

Fonseca (UFPR); Roberto Leher (UFRJ); Rui Vicente Oppermann (UFRGS); Sandra 24 

Regina Goulart Almeida (UFMG); Sandro Amadeu Cerveira (UNIFAL-MG); Sérgio Augusto 25 

Araújo da Gama Cerqueira (UFSJ); Silvio Luiz de Oliveira Soglia (UFRB); Soraya Soubhi 26 

Smaili (UNIFESP); Sylvio Mário Puga Ferreira (UFAM); Ubaldo César Balthazar (UFSC); 27 

Valder Steffen Júnior (UFU); Vicemário Simões (UFCG) e Wanda Hoffmann (UFSCar). 28 

Com os cumprimentos, o presidente Reinaldo Centoducatte (UFES) inicia a CLXXV 29 

reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes com os informes: em relação à execução 30 

orçamentária, não houve liberação, contingenciamento e nem liberação de limites, tudo 31 

está sendo feito a partir das demandas que cada universidade estabelece; sobre a 32 

realização de concurso, não há novidade; não estava previsto na pauta, mas o presidente 33 

da Capes participará da reunião do Conselho Pleno amanhã (6/2); a Diretoria Executiva 34 

participou de audiência com o Ministro da Educação e o relato da reunião será feito 35 

amanhã (6/3); o ministro da Educação  participará da próxima reunião do Pleno; a Andifes 36 

encaminhou Memorial, na condição de Amicus Curiae, ao relator, ministro do Supremo 37 

Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso, por meio do qual reforça a inconstitucionalidade 38 

do Programa “Escola Sem Partido”; foi solicitado à Assessoria Jurídica da Andifes nota 39 

técnica sobre eleição dos dirigentes das universidades federais para subsidiar as 40 

discussões sobre este tema. Concluídos os informes da diretoria, o presidente abre a 41 

palavra para informes do Pleno. A reitora Ângela Paiva (UFRN) faz relato sobre reunião 1ª 42 

Reunião Extraordinária da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento 43 

Sustentável, realizada no dia 31 de janeiro, com a participação do ministro-chefe da 44 

Secretaria de Governo, Carlos Alberto Santos Cruz, que informou que a agenda 2030 45 

continua sendo trabalhada no novo Governo. Encaminhamentos da reunião: o decreto será 46 

revogado e alterado para ampliação e para a acomodação dos novos ministérios; haverá 47 



uma redefinição da composição, mas fica garantida a questão da paridade; foi composto 48 

um Grupo de Trabalho (GT) e Andifes se colocou à disposição para participar; foi 49 

estabelecido o prazo de 08/02/2019 para fazer contribuições de mudança da governança 50 

da CNODS e da revisão do Decreto nº 9.669, de 02 de janeiro de 2019. O reitor João 51 

Carlos Salles (UFBA) informa que a 11ª Bienal da UNE - Festival dos Estudantes, será 52 

realizada no período de 6 a 10 de fevereiro de 2019, na Universidade Federal da Bahia. 53 

Em seguida, os reitores e o secretário executivo, Gustavo Balduino, relatam discurso do 54 

ministro da Educação durante a posse dos presidentes da Empresa Brasileira de Serviços 55 

Hospitalares (EBSERH) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 56 

Anísio Teixeira e, também, durante participação de evento na Universidade Tecnológica 57 

Federal do Paraná (UTFPR). Nestas ocasiões, os referidos presidentes manifestaram 58 

interesse em uma boa interlocução com os reitores das universidades. Neste momento, o 59 

presidente dá início a pauta, Avaliação e deliberação da proposta de Regulamento das 60 

Comissões Temáticas da Andifes, apresentando para análise e discussão do Pleno a 61 

referida proposta. Após as discussões, o Pleno delibera por fazer alguns ajustes na 62 

proposta, no que se refere a quantidade de comissões nas quais cada universidade pode 63 

participar, aprovando o regulamento. Posteriormente, o presidente passa a palavra ao 64 

assessor Márcio de Oliveira Guerra, coordenador do Colégio de Gestores de Comunicação 65 

das Universidades Federais (Cogecom), que apresenta vídeo em defesa das universidades 66 

federais públicas, gratuitas e de qualidade, produzido com a contribuição das 67 

universidades federais; agradece as contribuições enviadas, e solicita a ajuda dos reitores 68 

no sentido de influenciar os gestores de comunicação de cada instituição a se envolver 69 

nesta causa; a ideia é que os vídeos sejam lançados e divulgados na mídia por todas as 70 

universidades na segunda-feira (11/2); a campanha do mês de março será focada na 71 

iniciação científica. A reitora Lúcia Pellanda (UFCSPA) relata que,  conforme debatido na 72 

última reunião do Conselho Pleno, foi deliberada a criação de uma Comissão de 73 

Comunicação, sendo os membros: reitores Lucia Pellanda (UFCSPA); Sandra Regina 74 

Goulart Almeida (UFMG), Sandro Amadeu Cerveira (UNIFAL-MG) e vice-reitores Enrique 75 

Huelva (UnB) e Jane Fraga Tutikian (UFRGS); se reuniram por meio de teleconferência, no 76 

dia 24 de janeiro, e a pauta foi: revisão do site do Cogecom, e os problemas encontrados 77 

já estão sendo solucionados junto à assessoria da Andifes; a comissão está à disposição 78 

para trabalhar  junto ao Cogecom; ações prioritárias: levantamento do grupos de pesquisas 79 

e publicações  mais importantes da área;  definir pontos estratégicos da comunicação na 80 

relação com a sociedade; ter objetivos claros de comunicação;  reunir dados para uma 81 

agenda positiva;  contribuir na agilidade das respostas aos desafios de comunicação. Em 82 

seguida, o Pleno debate sobre a pauta comunicação. Após o debate e sugestões, o 83 

coordenador do Cogecom sugere que, além da campanha nacional, sejam produzidas 84 

campanhas regionais, agradece as sugestões e destaca que o Colégio vai trabalhar para 85 

aprimorar as ideias. Reitora Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG) informa que a 86 

Comissão de Comunicação e o Cogecom se reunirão amanhã (6/2), às 8h30, e convida 87 

interessados em participar. Encerrado este ponto, o presidente passa a palavra ao 88 

secretário executivo da Andifes, Gustavo Balduino para lançamento do selo de 89 

comemoração de 30 anos da Andifes. O secretário faz a apresentação, onde consta a uma 90 

parte da trajetória que a Andifes tem percorrido ao longo dos 30 anos de atuação em 91 

defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. O secretário também informa as 92 

atividades previstas em comemoração aos 30 anos da Associação, sendo elas: 93 

apresentação do selo comemorativo e da aplicação do mesmo nas peças gráficas da 94 

Andifes; distribuição de bottons com o selo em duas versões previamente aprovadas; ação 95 

conjunta dos gestores de comunicação para apresentar o selo comemorativo em âmbito 96 

nacional, com divulgação de release e imagem nos sites e redes sociais; programação 97 



especial na reunião do Conselho Pleno do mês de maio, com seminário temático, 98 

participação dos ex-ministros da Educação e coquetel comemorativo; lançamento do livro 99 

comemorativo contendo o resultado do debate promovido com profissionais sobre a 100 

democracia, os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e os 30 anos da 101 

Constituição Federal; lançamento do novo site da Andifes; lançamento do aplicativo para 102 

smartphones “APP Andifes”; entrega do Troféu alusivo aos 30 anos da Andifes aos 103 

reitores, autoridades e entidades parceiras; sessão Solene na Câmara dos Deputados; 104 

homenagem aos 30 anos da Andifes na Reunião Anual da SBPC. Em seguida, o 105 

presidente da Andifes abre a pauta Relato das Comissões Temáticas, Fóruns e Colégios. 106 

A reitora Ângela Paiva (UFRN), presidente da Comissão de Autonomia da Andifes, informa 107 

os temas prioritários para a Comissão: liberdade de ensinar, aprender e pesquisar; 108 

liberdade de cátedra, posicionar contra o Projeto Escola sem Partido; orçamento 109 

descentralizado de capital;  recuperação dos recursos e utilização de recursos próprios; 110 

debates e diálogos permanentes com o Tribunal de Contas da União (TCU), Advocacia 111 

Geral da União (AGU) e Controladoria-Geral da União (CGU) sobre gestão e governança 112 

das Universidades Federais; está em andamento um termo de cooperação Andifes e CGU; 113 

defesa da manutenção da gestão de bancos equivalentes; discussão com o Ministério do 114 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) sobre o funcionamento das universidades, 115 

aperfeiçoamento de planejamento e gestão, lista tríplice e eleição de reitores pela 116 

comunidade acadêmica. A reitora Joana Angélica Guimarães da Luz (UFSB), presidente 117 

da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico, Educação à Distância e Avaliação, faz 118 

informe das discussões no âmbito da comissão:  fazer levantamento de dados das  119 

universidades federais referentes às atividades de ensino, aprendizado e ensino a 120 

distância, com o objetivo de criar um banco de dados e realizar seminários com estas 121 

temáticas; haverá no dia  26/02 uma reunião do Colégio de Pró-reitores de Graduação das 122 

IFES – COGRAD, quando os pontos serão aprofundados. Neste momento o presidente, 123 

encerra as atividades do dia. Com os cumprimentos, o presidente dá início à pauta do dia 124 

06 de fevereiro, fazendo relato de audiência da Diretoria Executiva da Andifes com 125 

representantes do Ministério da Educação. Participaram da reunião, o Ministro da 126 

Educação (MEC), Ricardo Vélez Rodríguez, o Secretário Mauro Luiz Rabelo (SESu) e o 127 

Diretor de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior (DIFES), 128 

Weber Gomes de Souza. Na oportunidade, a Diretoria fez a defesa das universidades 129 

federais e destacou que a Andifes buscava o diálogo para conhecer as propostas do 130 

Ministério para a Educação Superior. O ministro reconheceu a importância da universidade 131 

e sua fala foi na direção do que ele já declarou publicamente, e destacou como principais 132 

problemas do sistema das universidades: os professores mais titulados não dão aula, a 133 

carga horária é pequena, a relação aluno professor é muito baixa; sobre financiamento, a 134 

expectativa é que futuramente não haja mais recursos e devem buscar outras alternativas 135 

de financiamento; estudar novas formas de escolha de reitores. O ministro foi convidado e 136 

se colocou à disposição para participar da próxima reunião do Pleno; ficou decidido que a 137 

Andifes apresentará uma proposta para a Educação Superior. Em seguida, o Pleno inicia a 138 

pauta Conjuntura e Autonomia Universitária. O reitor Rui Vicente Oppermann (UFRGS) faz 139 

relato de Conferência, que participou junto com o reitor Emmanuel Tourinho (UFPA), como 140 

representantes da Capes, na Alemanha; explica o funcionamento do programa de 141 

consultoria que verifica o grau de internacionalização das universidades, que foi o tema da 142 

conferência; destaca os benefícios de utilizá-lo e fala dos casos de sucesso na sua 143 

implementação. Para dar continuidade a este assunto, os reitores Reitor Rui Vicente 144 

Oppermann (UFRGS) e Emmanuel Tourinho (UFPA) participaram de reunião com a 145 

Capes. Estiveram presentes na reunião o presidente da Capes, Anderson Ribeiro Correia, 146 

a Diretora de Avaliação (DAV), Sonia Nair Bao, a Diretora de Relações Internacionais 147 



(DRI), Concepta Margaret Mcmanus Pimentel, os presidentes da ABRUEM, e da ABRUC. 148 

Como encaminhamento será criado um Grupo de Trabalho (GT) para o programa de apoio 149 

ao planejamento estratégico das pós-graduações e, dentre as Universidades aptas a 150 

participarem desse programa estão aquelas que não foram selecionadas pelo Print; a 151 

Capes formalizará a presença da Andifes no GT. Neste momento, o pleno recebe o 152 

presidente da Capes, Anderson Ribeiro Correia, as Diretoras Zena Maria da Silva Martins - 153 

Diretoria de Avaliação (DAV), Sonia Nair Bao - Diretoria de Avaliação (DAV) e o assessor 154 

Darson Astorga De La Torre. Com a palavra, o presidente Anderson Ribeiro Correia 155 

(Capes) fala das dificuldades orçamentárias pelas quais passa o país; acredita que não há 156 

perspectiva de corte de bolsas para pesquisa e pós-graduação; faz apresentação sobre a 157 

situação dos programas e ações futuras da Capes. Concluída a apresentação, a palavra 158 

fica aberta para questionamentos e contribuições. Sobre os questionamentos, os 159 

representantes da Capes pontuam: os programas precisam ser avaliados; o crescimento 160 

da pós-graduação não pode ser interrompido; sobre mestrado profissional, a ideia é manter 161 

o que já está aprovado e em andamento; a expansão tem que continuar, mas dependerá 162 

do diálogo entre Capes, Governo Federal, Andifes e Congresso; todas as colaborações 163 

serão levadas à reunião da Diretoria da Capes para discussão e implementação; sobre a 164 

necessidade de interação entre Capes, CNPq e BNDES, esse assunto foi pauta da 165 

primeira reunião presidencial e já está agendada uma reunião com presidente do CNPq 166 

para discussões; o modelo de avaliação está em discussão; destacam a importância de 167 

parcerias com outros países; está aberto o Programa Professor Visitante no Exterior, que é 168 

um incentivo ao recém-formado; sobre a questão de desmembramento e fusão dos 169 

programas, há uma portaria que regulamenta; sobre interdisciplinaridade, está sendo 170 

realizado um estudo na Capes. O modelo de distribuição de bolsas será aperfeiçoado e 171 

este trabalho de aperfeiçoamento será feito junto com os Fórum. Por fim, o presidente da 172 

Andifes, reitor Reinaldo Centoducatte (UFES), agradece a presença dos representantes da 173 

Capes, destaca a importância das duas instituições trabalhem juntas na defesa do Ensino 174 

Superior e da pesquisa e da proximidade com a colaboração efetiva do sistema de 175 

universidades federais para o crescimento do País e para que esse sistema continue 176 

avançando, com programas específicos, dentro da perspectiva de cada região brasileira, 177 

considerando as complexidades e diferenças de cada universidade. O presidente encerra a 178 

CLXXV reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes. As declarações completas dessa 179 

reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, 180 

Gustavo Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata. 181 

 
 

Gustavo Henrique de Sousa Balduino 
Secretário executivo da Andifes 
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