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Ata da CLXXXVI Reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 16 de 1 

novembro de 2021 e realizada em 09 de dezembro do mesmo ano, em Brasília, de forma 2 
híbrida, com a pauta: Lançamento do Projeto Ecograd; Apresentação do resultado do 3 
Programa de Mobilidade Virtual em Rede de Instituições Federais de Ensino Superior 4 
(Promover Andifes) Composição das Comissões Temáticas da Andifes; Execução 5 
orçamentária do ano de 2021; Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022; Orçamento 6 

da Andifes; Balanço das atividades do ano de 2021: Atividade cultural. Estiveram presentes 7 
os reitores ou os seus representantes: Alfredo Macedo Gomes (UFPE); Ana Beatriz de 8 
Oliveira (UFSCar); Antonio Claudio Lucas da Nóbrega (UFF);Cláudia Aparecida Marliére de 9 
Lima (UFOP); Dácio Roberto Matheus (UFABC); Danilo Giroldo (FURG); Demetrius David 10 
da Silva (UFV); Denise Pires de Carvalho (UFRJ); Edward Madureira Brasil (UFG); 11 

Emmanuel Zagury Tourinho (UFPA); Evandro Aparecido Soares da Silva (UFMT); Fábio 12 
Josué Souza dos Santos (UFRB); Flávio Antonio dos Santos (CEFET-MG); Francisco 13 
Ribeiro da Costa (UNIFESSPA); Gildásio Guedes Fernandes (UFPI); Hugo Alex Carneiro 14 

Diniz (UFOPA);  Isabela Fernandes Andrade (UFPel); Jacques Antonio de Miranda (UFOB); 15 
Joana Angélica Guimarães da Luz (UFSB); João Chrysostomo de Resende Júnior (UFLA); 16 
José Daniel Diniz Melo (UFRN); José Geraldo Ticianeli (UFRR); Lino Sanabria (UFGD); 17 
Lucia Campos Pellanda (UFCSPA); Luis Eduardo Bovolato (UFT); Marcele Regina Pereira 18 

(UNIR); Marcelo Augusto Santos Turine (UFMS); Marcelo Brito Carneiro Leão (UFRPE); 19 
Marcelo Pereira de Andrade (UFSJ); Marcelo Recktenvald (UFFS); Márcia Abrahão Moura 20 

(UnB); Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho (UTFPR); Marcus Vinicius David (UFJF); 21 
Margarida de Aquino Cunha (UFAC); Natalino Salgado Filho (UFMA); Nelson Sass 22 

(UNIFESP); Paulo Afonso Burmann (UFSM); Paulo César Fagundes Neves (UNIVASF); 23 
Paulo Sérgio de Paula Vargas (UFES); Ricardo Luiz Lange Ness (UFCA); Ricardo Marcelo 24 
Fonseca (UFPR); Ricardo Silva Cardoso (UNIRIO); Roberlaine Ribeiro Jorge (UNIPAMPA); 25 

Roberto de Souza Rodrigues (UFRRJ); Roque do Nascimento Albuquerque (UNILAB); 26 
Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG); Sylvio Mário Puga Ferreira (UFAM); Ubaldo Cesar 27 

Balthazar (UFSC); Valder Steffen Júnior (UFU); Valdiney Veloso Gouveia (UFPB); Valter 28 

Joveniano de Santana (UFS). Com os cumprimentos, o presidente da Andifes, reitor Marcus 29 

Vinicius David (UFJF), inicia a CLXXXVI Reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes – 30 
Híbrida, franqueando a palavra ao pleno para que os reitores se apresentem, visto que, 31 

devido à pandemia de Coronavírus (COVID-19), vários reitores (as) não se conhecem 32 
pessoalmente. Após a apresentação, o pleno recebe a equipe de desenvolvimento do 33 
Projeto EcoGrad, sendo a coordenadora do Colégio de Pró-reitores de Graduação (Cograd), 34 

Socorro Lima (UFRPE) e os professores José Jorge Dias (UFPB), Sibele da Rocha Martins 35 
(FURG) e Cassiano Caon Amorim (UFJF). A Equipe faz apresentação da plataforma do 36 

Projeto EcoGrad e relatos do uso do piloto do Projeto nas universidades FURG e UFJF. 37 
Após a apresentação, o presidente da Andifes agradece, parabeniza a equipe, destaca a 38 
importância do programa no auxílio da gestão de dados das universidades federais e encerra 39 

este ponto. Para a pauta “Apresentação do resultado do Programa de Mobilidade Virtual em 40 
Rede de Instituições Federais de Ensino Superior (Promover Andifes)”, o pleno recebe o 41 

reitor Danilo Giroldo (FURG) e a reitora Joana Angélica Guimarães (UFSB) em 42 

representação as quatros universidades que iniciaram a experiência piloto do Programa. Os 43 

reitores apresentam os resultados das primeiras edições do Promover a partir das 44 
experiências do ensino remoto e, em seguida, a palavra fica aberta para debate. Concluído 45 
o debate, os reitores Danilo Giroldo (UFRG), Alfredo Macedo Gomes (UFPE) e Antônio 46 
Cláudio Lucas da Nóbrega (UFF) assinam convênio relativo à construção dos Laboratórios 47 
de Ensino Flutuantes para atender às demandas das Universidades Federais que ofertam 48 
cursos nas áreas de Ciências do Mar. O reitor Natalino Salgado (UFMA) participou da 49 
assinatura do termo de forma remota. Neste momento, o presidente abre as atividades do 50 
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período da tarde passando a palavra à reitora Denise Pires de Carvalho (UFRJ), 51 

coordenadora do Grupo de Trabalho criado para a sistematização e disponibilização das 52 
experiências exitosas das universidades federais para o retorno presencial seguro das 53 
atividades acadêmicas e administrativas. A reitora participa da reunião de forma remota e 54 
faz atualização das atividades do Grupo de trabalho com informações sobre o relatório de 55 
experiências exitosas de ações nas universidades federais, e solicita que os reitores façam 56 

análise do referido relatório que será encaminhado posteriormente. Na pauta “Composição 57 
das Comissões Temáticas da Andifes” o presidente da Andifes informa os nomes indicados 58 
para cada Comissão, de acordo com o novo regulamento, aprovado em 11/11/2021, durante 59 
a 147ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes. Sobre as pautas referentes as 60 
questões orçamentárias: Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022; Orçamento da 61 

Andifes e Execução orçamentária do ano de 2021, o presidente da Andifes faz breve relato 62 
das principais ações em busca de recomposição do orçamento para as universidades 63 
federais desde que foi apresentado o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022. A 64 

Andifes pleiteia um reajuste orçamentário, tendo como referência o orçamento de 2019, 65 
corrigido pela inflação, o que representa um acréscimo de R$ 1,7 bilhão. A Diretoria 66 
Executiva da Andifes, com o apoio de reitores, conseguiu realizar quatro reuniões com a 67 
senadora Rose de Freitas (MDB/ES), presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO); 68 

duas reuniões com deputado Hugo Leal (PSD-RJ), relator do orçamento; interlocução com 69 
o senador Wellington Fagundes, relator setorial de Educação;  com a Comissão de 70 

Educação e várias frentes parlamentares de defesa da educação pública. Em todas as 71 
oportunidades, o pleito da Andifes foi apresentado e apoiado pelos parlamentares. No último 72 

dia 08 de dezembro, em reunião com o relator deputado Hugo Leal (PSD-RJ), o mesmo 73 
esclareceu que o relatório preliminar foi aprovado sem considerar a PEC dos precatórios e, 74 
com a aprovação da PEC, certamente será produzido novo relatório com acréscimos 75 

orçamentários para as universidades. O presidente afirma que as interlocuções e 76 
mobilizações com os parlamentes devem continuar em defesa da priorização das 77 

universidades federais. O coordenador do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento 78 

e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior (Forplad), Franklin Matos 79 

Silva Júnior (UFSB), relembra que amanhã, dia 10 de dezembro, é o prazo para empenho e 80 
não será prorrogado; sobre recursos de emendas, esclarece que o prazo para liquidação foi 81 

encerrou em 04 de dezembro. A perspectiva é que o financeiro de emendas só seja liberado 82 
depois de aprovada a LOA e o decreto de programação financeira publicado. Sobre cortes, 83 
informa que o orçamento das universidades novíssimas está na matriz Andifes, junto com 84 

as demais universidades. Dessa forma, as novas e novíssimas universidades também 85 
perderam recursos. Em seguida, o presidente passa a palavra ao reitor Paulo Afonso 86 

Burmann (UFSM), que participa pela última vez da reunião do Conselho Pleno como reitor 87 
da UFSM. O reitor agradece o privilégio de fazer parte da Associação e se despede do Pleno. 88 
Posteriormente, o presidente inicia a pauta “Balanço das atividades do ano de 2021”. O reitor 89 

Edward Madureira Brasil (UFG) que foi presidente da Andifes no período de julho de 2020 a 90 
julho de 2021, e o atual presidente, reitor Marcus Vinícius David (UFJF), apresentam Balanço 91 

das atividades do ano de 2021, destacando as principais pautas às quais a Andifes se 92 

dedicou nos últimos 12 meses, como a recomposição do orçamento, que levou a reuniões 93 

semanais com representantes do Ministério da Educação, de entidades parceiras com 94 
senadores e deputados. Foram tratadas, também, questões como a defesa da autonomia 95 
universitária, a nomeação dos reitores e reitoras, entre outras. Foram lembrados os 96 
seminários temáticos e as várias ocasiões em que se avaliou o retorno presencial das 97 
universidades federais. Concluída a apresentação do balanço, o Conselho Pleno assiste a 98 
participação virtual de autoridades e entidades parceiras da Andifes, com saudações aos 99 
reitores e reitoras, e a uma atividade cultural, com a participação dos músicos, Fábio 100 

https://www.camara.leg.br/deputados/141450
https://www.camara.leg.br/deputados/141450
https://www.youtube.com/watch?v=y0LRvAmOUDU
https://www.youtube.com/watch?v=ogSgl8wavNg
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Presgrav, no violoncelo (UFRN), e João Paulo Nery (UnB), no violão. Findadas as atividades 101 

do dia, o presidente Marcus Vinicius David (UFJF) agradece a presença e participação de 102 
todos e encerra a CLXXXVI Reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes. As 103 
declarações completas dessa reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. Nada 104 
mais havendo a tratar, eu, Gustavo Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei 105 
a presente ata. 106 

 107 
Gustavo Henrique de Sousa Balduino 

Secretário executivo da Andifes 


