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Ata da 146ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 19 de 1 

outubro de 2021 e realizada em 21 de outubro do mesmo ano, por meio de vídeo 2 
conferência, com a pauta: informes; participação da Presidente da Coordenação de 3 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) - Cláudia Mansani Queda de Toledo; 4 
Informes sobre o Programa Reuni Digital; Orçamento das IFES e da Ciência, Tecnologia e 5 
Inovação e assuntos gerais. Estiveram presentes os reitores ou os seus representantes.   6 

Alfredo Macedo Gomes (UFPE); Ana Beatriz de Oliveira (UFSCar); Antonio Claudio Lucas 7 
da Nóbrega (UFF); Cláudia Aparecida Marliére de Lima (UFOP); Dácio Roberto Matheus 8 
(UFABC); Danilo Giroldo (FURG); Demetrius David da Silva (UFV); Denise Pires de 9 
Carvalho (UFRJ); Edward Madureira Brasil (UFG); Evandro Aparecido Soares da Silva 10 
(UFMT); Fábio Josué Souza dos Santos (UFRB); Flávio Antonio dos Santos (CEFET-11 

MG); Isabela Fernandes Andrade (UFPel); Jacques Antonio de Miranda (UFOB); Joana 12 
Angélica Guimarães da Luz (UFSB); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); João 13 
Chrysostomo de Resende Júnior (UFLA); José Daniel Diniz Melo (UFRN); José Geraldo 14 

Ticianeli (UFRR); Josealdo Tonholo (UFAL); Lino Sanabria (UFGD); Lucia Campos Pellanda 15 
(UFCSPA); Luis Eduardo Bovolato (UFT);Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo (UFTM) 16 
Herdjania Veras de Lima (UFRA); Marcelo Augusto Santos Turine (UFMS); Marcelo Brito 17 
Carneiro Leão (UFRPE); Márcia Abrahão Moura (UnB); Marcos Flávio de Oliveira Schiefler 18 

Filho (UTFPR); Marcus Vinicius David (UFJF); Margarida de Aquino Cunha (UFAC); Nelson 19 
Sass (UNIFESP); Paulo Afonso Burmann (UFSM); Paulo Sérgio de Paula Vargas 20 

(UFES)Ricardo Luiz Lange Ness (UFCA); Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR); Roberlaine 21 
Ribeiro Jorge (UNIPAMPA); Sandro Amadeu Cerveira (UNIFAL-MG); Ubaldo Cesar 22 

Balthazar (UFSC); Valder Steffen Júnior (UFU); Valter Joviniano de Santana Filho (UFS) ; 23 
Com os cumprimentos, o presidente da Andifes, reitor Marcus Vinicius David (UFJF), inicia 24 
a 146ª Reunião Extraordinária do Conselho da Andifes contextualizando a pauta do dia e 25 

informa que após a Andifes tomar conhecimento da suspensão da avaliação quadrienal da 26 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), foi publicada nota 27 

de Manifestação pela continuidade da Avaliação Quadrienal da Capes e fez contato com a 28 

presidente da Capes colocando a Andifes à disposição para enfrentar a situação. O 29 

secretário executivo da Andifes, Gustavo Balduino, relata que foi realizada reunião com o 30 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quando foi definido que o evento conjunto entre 31 

as duas entidades será realizado nos dias 16 e 17 de dezembro. Outros detalhes sobre o 32 
evento serão divulgados posteriormente. A reitora Márcia Abrahão Moura (UnB) informa que 33 
o Diretório Nacional está trabalhando na construção de uma nova proposta de regulamento 34 

das Comissões Temática da Andifes. A proposta está sendo ajustada, será encaminhada às 35 
regionais e, posteriormente, será apresentada ao Pleno; participou, como representante da 36 

Andifes, de reunião do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde para discutir 37 
possibilidade de testagem por meio de teste rápido de antígeno. Trata-se de uma parceria 38 
que o Ministério da Saúde tem com a Fiocruz e a interlocução vai se dar por meio do MEC 39 

e da Andifes. A ideia é discutir termo de parceria sem custo para as universidades. Na 40 
ocasião, uma representante do Ministério da Saúde, que é professora da Universidade 41 

Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), manifestou interesse em se reunir com Grupos de 42 

Trabalhos da Andifes para tratar de outras ações em parceria com as universidades. A 43 

professora Maria do Socorro de Lima Oliveira (UFRPE), coordenadora do Colégio de Pró-44 
reitores de Graduação das IFES – COGRAD, informa que não possui outras informações 45 
além das disponibilizadas pela Capes sobre o não pagamento das bolsas da residência 46 
pedagógica e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). A Capes 47 
concedeu aproximadamente 59.864 bolsas para acadêmicos de diferentes licenciaturas, 48 
entre o Pibid e a Residência Pedagógica, bem como bolsas para docentes de escolas da 49 
educação básica e para coordenações institucionais de ambos programas. A Capes 50 
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informou em seu portal que o atraso do pagamento das bolsas é devido a não aprovação do 51 

Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 17, de 2021, referente a operações de crédito – 52 
FDNE e FDCO, economia, defesa e outros. O professor Charles Morphy Dias dos Santos 53 
(UFABC), coordenador do Colégio de Pró-reitores de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 54 
das IFES - COPROPI, reforça a preocupação com a suspensão da avaliação quadrienal da 55 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); foi encaminhado 56 

pela Capes o comunicado de que o prazo para empenhar os recursos do Programa de Apoio 57 
à Pós-Graduação (PROAP) é até o dia 21 de novembro e os recursos que não foram 58 
utilizados e empenhados até o prazo devem ser devolvidos à Capes até o dia 22 de 59 
novembro. Tendo em vista que tem apenas dois meses para utilização dos recursos, o 60 
Copropi encaminhará à Andifes documento com esta demanda para solicitar à Capes a 61 

prorrogação do prazo.  Neste momento, o Pleno recebe a presidente da Capes, Cláudia 62 
Queda de Toledo. A presidente agradece as manifestações de apoio da Andifes; 63 
contextualiza sobre as ações realizadas após a suspensão da avaliação quadrienal da 64 

Capes. Sobre o não pagamento de bolsas, esclarece que se deu devido ao Projeto de Lei 65 
do Congresso Nacional nº 17, de 2021. Sobre bolsas para a Educação Básica, relata que há 66 
riscos de atrasos nos meses de outubro, novembro e dezembro, pois dependem de 67 
complementação, já solicitada e está na Casa Civil para ser encaminhada para a Comissão 68 

Mista de Orçamento (CMO). A Capes tem buscado a atualização das bolsas que não foram 69 
atualizadas desde 2013. E, por fim, solicita o apoio da Andifes junto aos parlamentares para 70 

que a CMO paute estes temas e destaca a importância da Andifes e Capes trabalharem 71 
juntas.  O presidente da Andifes reafirma que a Andifes está à disposição para atuar 72 

juntamente com a Capes nestas pautas por meio da interlocução com os parlamentares e 73 
CMO, e sugere a publicação de nota. A palavra fica aberta para questionamentos. Em 74 
resposta, a presidente coloca: não há possibilidade de remanejamento de recursos; após a 75 

aprovação do PLN nº 17 os pagamentos serão realizados o mais breve possível; sobre o 76 
prazo para empenho dos recursos do PROAP, verificará a possibilidade de prorrogação; 77 

encaminhará um documento à Andifes sobre as pautas e proposições discutidas; a resposta 78 

sobre o Programa Nacional de Pós Doutorado (PNPD/CAPES), que estava suspenso, está 79 

em fase de finalização; o programa de incentivo aos programas de nota 3 e 4 foi viabilizado 80 
para a partir de março de 2022; as bolsas de pró-reitoras  serão devolvidas. Encerrada esta 81 

pauta, o pleno recebe a professora Soraya Soubhi Smaili (UNIFESP) para apresentação 82 
sobre o SOU_CiÊNCIA, um Centro de Estudos e Think Tank sobre Sociedade, Universidade 83 
e Ciência, fundando em 8 de julho de 2021 e coordenada por ela.  É um Grupo de Pesquisa 84 

multidisciplinar, cadastrado no CNPq, sediado na Unifesp e composto por uma equipe de 85 
pesquisadores de todos os campi e de outras universidades, com histórico de pesquisa, 86 

inovação e gestão em Educação Superior e Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).  Após a 87 
apresentação, o presidente da Andifes esclarece que a proposta de parceria do Centro de 88 
Estudos Sociedade, Universidade e Ciência - Sou Ciência com a Andifes possibilitará 89 

conduzir estudos e levantamentos em parceria para divulgação da atuação das 90 
universidades federais durante a pandemia da Covid-19. Vários estudos já estão em 91 

andamento e a ideia é avançar no contato com as universidades para a coleta dos dados e 92 

análise dos materiais. A proposta recebe apoio dos reitores. Em seguida, o presidente passa 93 

a palavra para a reitora Joana Angélica Guimarães da Luz (UFSB), representante da Andifes 94 
no Comitê de Orientação Estratégica – (COE/Sesu/MEC), que faz apresentação da proposta 95 
do Programa Reuni Digital - Plano de Expansão da EAD nas Universidades Federais. O 96 
pleno debate este tema. Em resposta aos questionamentos, a reitora Joana Angélica 97 
Guimarães da Luz (UFSB) coloca: o instrumento que vai promulgar o plano e o 98 
dimensionamento do financiamento ainda não foi definido. O presidente da Andifes informa 99 
que a Diretoria Executiva aprofundará as discussões para que se construa um 100 
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encaminhamento e sugere que as universidades discutam internamente a proposta. A 101 

coordenadora Maria do Socorro de Lima Oliveira (Cograd) faz apresentação sobre a 102 
atualização da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, pela Lei nº 14.218, de 13 de outubro 103 
de 2021. O presidente informa que este tema será pautado nas reuniões com a Secretaria 104 
de Educação Superior (SESu/MEC). Na pauta “Orçamento das IFES e da Ciência, 105 
Tecnologia e Inovação”, presidente da Andifes faz informes sobre o orçamento das IFES: 106 

sobre 2021, não há Projeto de Lei em andamento que contemple crédito suplementar para 107 
as universidades federais; O MEC conseguiu um crédito suplementar para a SESu relativo 108 
ao pagamento das bolsas de residência; o prazo para executar efetivamente os orçamentos 109 
é o dia 10 de dezembro. Para o ano de 2022, não há novidades; o pleito para que o 110 
orçamento discricionário das Universidades fosse recomposto ao nível do ano de 2019 com 111 

correção do IPCA, o que seria em torno de 1,7 bilhões de ampliação, foi apresentado à 112 
presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO). O pleito do MEC é o mesmo valor, 113 
sendo R$ 1,250 bilhões diretamente no orçamento das Universidades e outros R$ 450 114 

milhões no orçamento da SESu para ser distribuído via Termos de Execução 115 
Descentralizada (TED). O pró-reitor Juscelino Pereira Silva (UFCA), membro do Fórum 116 
Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de 117 
Ensino Superior (Forplad), faz apresentação do painel de execução do orçamento de 2021 118 

das IFES. Sobre o orçamento da Ciência, Tecnologia e Inovação, o presidente faz relato de 119 
Live em defesa do financiamento da ciência e tecnologia, realizada pela Andifes, no dia 15 120 

de outubro, com a participação do presidente do CNPq, professor Evaldo Ferreira Vilela; do 121 
presidente do Confap, professor Odir Antônio Dellagostin; da presidente da ANPG, Flávia 122 

Calé; e dos reitores Vahan Agopyan (USP), João Carlos Salles (UFBA), Emmanuel Tourinho 123 
(UFPA) e Valder Steffen (UFU). O reitor Dácio Roberto Matheus (UFABC) relata que  a 124 
Iniciativa Para a Ciência e Tecnologia no Parlamento (ICTP.br) também apresentou à 125 

presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), Senadora Rose de Freitas, solicitação 126 
de recomposição no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022, nas bases de 127 

custeio discricionário de 2019 corrigido pelo IPCA, incluindo o Conselho Nacional de 128 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Capes e a manutenção dos percentuais 129 

de destinação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 130 
para o financiamento não reembolsável. Segundo a Senadora Rose de Freitas, as 131 

negociações estão em andamento. Com relação ao ano de 2021, a expectativa era a de que 132 
o Projeto de Lei nº 16 pudesse recompor, pelo menos R$ 690 milhões necessários para o 133 
edital Universal e o pagamento das bolsas do CNPq, mas o que houve foi a retirada dos 134 

recursos para Ciência e Tecnologia e redistribuição de recursos. Em reunião do Conselho 135 
Técnico de C&T foi informado que a Casa Civil estava renegociando com o Ministério da 136 

Economia a recomposição do orçamento para C&T; há um esforço da Casa Civil e da 137 
Secretaria de Governo para a liberação dos recursos do FNDCT; a Associação Nacional de 138 
Pós-Graduando (ANPG) e várias entidades convidam para um Dia Nacional de Mobilização 139 

em Defesa da Ciência, que ocorrerá no dia 26 de outubro. Em seguida, a palavra fica aberta para 140 
assuntos gerais. A pedido da reitora Denise Pires de Carvalho (UFRJ), a reitora Lucia 141 

Campos Pellanda (UFCSPA) reitera a importância de as universidades responderem o 142 

questionário sobre a retomada das atividades acadêmicas e administrativas presenciais até 143 

o dia 29 de outubro de 2021. O reitor José Geraldo Ticianeli (UFRR), que estava participando 144 
de reunião com o MEC, informa que não há nenhuma informação sobre as questões 145 
pautadas nesta reunião; sobre a relação da criação de novas universidades e institutos 146 
federais, foram definidas algumas universidades: Universidade Federal do Alto Solimões, 147 
Universidade Federal do Vale do Itapemirim, Universidade Federal do Norte de Mato Grosso, 148 
Universidade Federal da Amazônia Maranhense, Universidade Federal do Sudeste e do 149 
Sudoeste do Piauí.  O reitor Paulo Sérgio de Paula Vargas (UFES) faz relato sobre o 150 
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Conselho Universitário da UFES que deliberou por manifestar publicamente posição 151 

contrária à forma como tem sido conduzida a discussão de separação de parte da UFES 152 
para criação de uma outra universidade no Sul do Espirito Santo. O presidente, encaminha 153 
que a Andifes buscará discutir com o Ministério da Educação sobre a criação de novas 154 
universidades e informa que a Diretoria Executiva se reunirá presencialmente em Brasília 155 
nos dias 25 e 26 de outubro para algumas agendas e participará também da Cerimônia de 156 

Outorga do Prêmio Darcy Ribeiro 2021. Findada a pauta, o presidente Marcus Vinicius 157 
David (UFJF) agradece a presença e participação de todos e encerra a 146ª Reunião 158 
Extraordinária do Conselho da Andifes. As declarações completas dessa reunião estão 159 
gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, Gustavo Henrique de 160 
Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata. 161 

Gustavo Henrique de Sousa Balduino 
Secretário executivo da Andifes 


