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Ata da 147ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno, convocada em 08 de novembro de 1 

2021 e realizada em 11 de novembro do mesmo ano, por meio de vídeo conferência, com a 2 
pauta: Discussão da proposta de novo regulamento para as Comissões Temáticas da 3 
Andifes (documento anexo); participação da coordenadora do Forgepe – Pró-reitora Mirian 4 
Dantas para tratar sobre: Decreto 1.0620/2021, que trata da concessão e manutenção de 5 
aposentadorias; Instrução Normativa nº 65 – Teletrabalho e Revisão do Plano de Carreira 6 

dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação da Fasubra ; Projeto de Lei Orçamentária 7 
Anual (PLOA) 2022 e Assuntos gerais. Estiveram presentes os reitores ou os seus 8 
representantes: Alfredo Macedo Gomes (UFPE); Ana Beatriz de Oliveira (UFSCar); Cláudia 9 
Aparecida Marliére de Lima (UFOP); Danilo Giroldo (FURG); Demetrius David da Silva 10 
(UFV); Denise Pires de Carvalho (UFRJ); Edward Madureira Brasil (UFG); Emmanuel Zagury 11 

Tourinho (UFPA); Evandro Aparecido Soares da Silva (UFMT); Fábio Josué Souza dos 12 
Santos (UFRB); Francisco Ribeiro da Costa (UNIFESSPA); Gildásio Guedes Fernandes 13 
(UFPI); Isabela Fernandes Andrade (UFPel); Jacques Antonio de Miranda (UFOB); Joana 14 

Angélica Guimarães da Luz (UFSB); João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA); João 15 
Chrysostomo de Resende Júnior (UFLA); José Daniel Diniz Melo (UFRN); José Geraldo 16 
Ticianeli (UFRR); Josealdo Tonholo (UFAL); Lino Sanabria (UFGD); Lucia Campos Pellanda 17 
(UFCSPA); Luis Eduardo Bovolato (UFT); Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo (UFTM); 18 

Marcelo Pereira de Andrade (UFSJ); Marcelo Recktenvald (UFFS); Márcia Abrahão Moura 19 
(UnB); Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho (UTFPR); Marcus Vinicius David (UFJF); 20 

Margarida de Aquino Cunha (UFAC); Nelson Sass (UNIFESP); Paulo Sérgio de Paula 21 
Vargas (UFES); Ricardo Luiz Lange Ness (UFCA); Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR); Roque 22 

do Nascimento Albuquerque (UNILAB); Ubaldo Cesar Balthazar (UFSC); Valder Steffen 23 
Júnior (UFU); Valter Joviniano de Santana Filho (UFS). Com os cumprimentos, o presidente 24 
da Andifes, reitor Marcus Vinicius David (UFJF), inicia a 147ª Reunião Extraordinária do 25 

Conselho da Andifes com informes de agendas da Diretoria Executiva da Andifes: foi 26 
realizada nos dias 25 e 26 de outubro, reunião presencial da diretoria em Brasília; em 27 

audiência com o ministro Milton Ribeiro, foram pautadas as questões orçamentárias e a 28 

criação de novas universidades. O ministro expôs as dificuldades de um Projeto de Lei 29 

visando à atualização do orçamento para este ano de 2021, mas destacou que os trabalhos 30 
do MEC continuam nessa direção. Sobre a criação de novas universidades, o ministro 31 

informou que foi realizado um estudo técnico e que fez contato com os reitores; em reunião 32 
com a presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputada Professora Dorinha, 33 
foram apresentadas as questões orçamentárias das universidades; em reunião com o relator 34 

do orçamento, Deputado Hugo Leal, o pleito de orçamento foi bem recebido. O deputado 35 
informou que tem discutido esta pauta das universidades com a senadora Rose de Freitas, 36 

presidente da CMO. A diretoria também participou da Cerimônia de Outorga do Prêmio 37 
Darcy Ribeiro de Educação 2021, como homenageada, no dia 26 de outubro. O reitor Valder 38 
Steffen Júnior (UFU) faz relato sobre reunião realizada no dia 09 de novembro, na Capes, 39 

em que participou como representante da Andifes. A pauta foi a Avaliação Quadrienal e o 40 
orçamento da Capes (atraso no pagamento de bolsas, cortes de bolsas etc). Participaram 41 

da reunião a deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, Presidente da Comissão de 42 

Educação da Câmara dos Deputados, deputada Rosa Neide, deputado Rogério Correia, 43 

deputado Ivan Valente, deputada Paulo Teixeira, representantes da Foprop, ANPED, 44 
Abrasco, Forpibid, ANPG, UNE, SBPC, AGU, CNE, entre outros. Na ocasião, a 45 
representante da Advocacia-Geral da União (AGU) esclareceu as dificuldades em encontrar 46 
argumentos capazes de modificar o parecer da decisão judicial, emitida pelo Tribunal 47 
Regional Federal (TRF). O argumento principal tem a ver com a tempestividade dos critérios 48 
da avaliação quadrienal. Muitos documentos foram apresentados no recurso interposto pela 49 
AGU, entretanto não foi o bastante. Nesse sentindo, novos esforços serão feitos e é 50 
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necessário aguardar a evolução dos acontecimentos. Sobre as bolsas da residência 51 

pedagógica e Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBI, que ainda não 52 
foram pagas, foram elaborados o Projeto de Lei nº 17 no montante de 47 milhões, referente 53 
às parcelas do mês de setembro, e o Projeto de Lei nº 31, no montante de R$ 127 milhões, 54 
referente a recursos do atual edital da residência pedagógica e PIBID. Na reunião houve 55 
diversas manifestações sobre o financiamento da Ciência e Tecnologia, a necessidade de 56 

reajuste das bolsas de mestrado e doutorado e as perdas e prejuízos devido à falta de 57 
bolsas.  Ontem (10/11), o deputado Rogério Correa informou sobre a aprovação iminente 58 
destes projetos de Leis e que os parlamentares também discutem uma recomposição no 59 
orçamento da Capes para o ano de 2022, no montante de R$ 800 milhões. Na pauta 60 
Discussão da proposta de novo regulamento para as Comissões Temáticas, a reitora Márcia 61 

Abrahão Moura (UnB) apresenta a proposta, já encaminhada ao Diretório Nacional para 62 
análise e sugestões, que é discutida pelo pleno. Após discussão e sugestões, o presidente 63 
da Andifes encaminha por aprovação do regulamento com as seguintes sugestões: retirar a 64 

necessidade de os presidentes das comissões serem homologados pelo Conselho Pleno e 65 
que as seguintes Comissões criem subcomissões temáticas: A Comissão de 66 
Desenvolvimento Acadêmico, Assuntos Estudantis e Políticas de Inclusão crie subcomissão 67 
para discutir as questões de modalidade de ensino e a Comissão de Financiamento das 68 

Universidades Federais para discutir interações e parcerias com a sociedade em geral na 69 
busca de recursos. O encaminhamento é aprovado pelo Pleno. O reitor Emmanuel Zagury 70 

Tourinho (UFPA) relata reunião do Conselho Nacional de C&T – CCT, realizada no dia 14 71 
de novembro, para tratar das questões orçamentárias para Ciência e Tecnologia. 72 

Participaram da reunião representantes da indústria e do ensino superior para debater 73 
importantes ações visando a continuidade do desenvolvimento das pesquisas e estudos 74 
científicos em suas diferentes frentes. O reitor informa que sua participação foi focada nos 75 

cortes orçamentários e as dificuldades enfrentadas pelas universidades federais e pelo 76 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTIC); a necessidade de trabalhar por um 77 

novo Projeto de Lei; a necessidade de que sejam elevados para 85% os recursos Não 78 

Reembolsáveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT; 79 

necessidade de discutir as assimetrias regionais na distribuição de recursos para Ciência e 80 
Tecnologia; relatou as preocupações das universidades com relação à paralisação da 81 

avaliação da Capes. O reitor informa que foram constituídas cinco comissões temáticas no 82 
CCT, nas quais os temas de interesse do País podem ser aprofundados e discutidos, ele e 83 
o reitor Dácio Roberto Matheus (UFABC) foram designados para a Comissão que trata de 84 

Planejamento, Financiamento, Acompanhamento e Avaliação de Políticas de Ciência e 85 
Tecnologia no país. Esta Comissão já se reuniu para definir uma dinâmica de trabalho. A 86 

coordenadora, Mirian Dantas (UFRN) faz apresentação acerca do Decreto 10.620/2021, que 87 
trata da concessão e manutenção de aposentadorias e sobre a Instrução Normativa (IN) nº 88 
65 – Teletrabalho e Revisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 89 

Educação da Fasubra. Sobre o Decreto 10.620/2021, a coordenadora informa que a 90 
assessoria jurídica da Andifes já elaborou nota técnica e entende que a Procuradoria-Geral 91 

traz uma solução para manutenção do Decreto 10.620/2021; o cronograma de implantação 92 

já está sendo executado de acordo com as orientações do Ministério da Economia. A 93 

respeito da IN nº 65, a coordenadora informa que o Grupo de Trabalho do Forgepe, 94 
constituído para tratar desta pauta já tem um documento preliminar e será disponibilizado 95 
aos interessados. Sobre a Revisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 96 
em Educação da Fasubra, destaca que não há espaço dentro dos ministérios para 97 
interlocução com as representações sindicais. No caso do Plano de Carreira dos Cargos 98 
Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), a lei estabeleceu Comissão de 99 
supervisão da carreira com representações do MEC, Andifes, Fasubra e do Conif em 2008, 100 
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mas a referida comissão deixou de se reunir em 2018. A comissão discutiu as atribuições 101 

dos cargos por anos, mas não houve conclusão. Hoje, cada universidade, quando realiza 102 
concurso, escolhe as atribuições. Recentemente, foi estabelecido o prazo de 10 dias para 103 
as universidades revisasse as atribuições. Como não há tempo hábil para esta revisão, foi 104 
solicitado prorrogação. O Forgepe tem dialogado com a SEsu/MEC para recompor a 105 
comissão e dar prosseguimento às discussões. Sobre os temas apresentados pela 106 

coordenadora Mirian Dantas (UFRN), o presidente da Andifes destaca que é necessário 107 
manter diálogo com essas entidades representativas e informa que a Diretoria Executiva da 108 
Andifes se reuniu com a Fasubra e, também, solicitará reunião com o presidente do Instituto 109 
Nacional do Seguro Social (INSS) e com o MEC para discutir estas pautas. Em seguida, 110 
abre a pauta Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022, relembra que, desde que a 111 

Andifes soube do valor do orçamento para 2022, iniciou uma gestão para recomposição do 112 
orçamento e vem relatando isto nas reuniões do Pleno, fazendo relato das as últimas ações: 113 
agenda com o ministro da Educação; reunião com a Comissão de Educação; reunião com o 114 

relator geral do orçamento, deputado Hugo Leal. Na ocasião, o pleito da Andifes foi 115 
apresentado, o relator foi receptivo e disse que a expectativa de alguma possibilidade de 116 
suplementações orçamentárias é de ampliação da Lei Orçamentária de 2022, estava 117 
condicionado à eventual aprovação da PEC dos precatórios. O presidente destaca que, se 118 

a PEC for aprovada, haverá uma disputa grande pela distribuição de recursos adicionais 119 
para 2022 e que a Diretoria da Andifes está fazendo todos os esforços junto à Comissão 120 

Mista de Orçamento, e, também, é preciso a mobilização de todos os reitores junto aos seus 121 
parlamentares. O presidente informa que, em todas as reuniões das quais participa, mantém 122 

o discurso de que com o orçamento previsto para 2022, as universidades não vão conseguir 123 
manter suas atividades e insistirá neste discurso para que a demanda das universidades 124 
não seja preterida e ainda existe a possibilidade de um Projeto de Lei para a Educação com 125 

a possibilidade de recursos para as universidades. A Andifes encaminhou um novo ofício 126 
aos deputados e continua a interlocução. O coordenador do Forplad, Franklin Matos Silva 127 

Júnior (UFSB), reforça que o prazo de encerramento para empenho é 10 de dezembro de 128 

2021. Após esta data, os recursos serão recolhidos; comunica que a ação coordenada pelo 129 

Forplad, em parceria com 18 instituições, sobre arrecadação própria, conseguiu fazer um 130 
remanejamento em torno de R$ 25 bilhões das instituições com frustação para as que tinham 131 

excesso. Possivelmente, estes recursos serão liberados até o dia 10 de dezembro e sugere 132 
que a universidade que vai recebe-lo já realize o planejamento para que seja possível 133 
empenhar dentro do prazo; como a ação prevista pela DIFES sobre as bibliotecas virtuais 134 

não prosseguiu devido à falta de recursos, o Forplad está trabalhando num chamamento 135 
público para toda a rede que tenha interesse na contratação das bibliotecas virtuais. A ação 136 

será coordenada pela pró-reitora Tânia Mara Francisco (UNIFESP) e todas as instituições 137 
estão convidados a participar; o calendário de emendas encerram 16 de novembro. 138 
Concluída a pauta, o presidente Marcus Vinicius David (UFJF) informa que a próxima 139 

reunião do Conselho, prevista para o dia 09 de dezembro, será híbrida, em Brasília. A 140 
secretaria da Andifes enviará a convocação da reunião, solicitando que os reitores realizem 141 

a confirmação de presença e a forma de participação, o mais breve possível, para viabilizar 142 

a organização, agradece a presença e participação de todos e encerra a 147ª Reunião 143 

Extraordinária do Conselho da Andifes. As declarações completas dessa reunião estão 144 
gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, Gustavo Henrique de 145 
Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata. 146 

 
Gustavo Henrique de Sousa Balduino 

Secretário executivo da Andifes 


