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Mensagem do Presidente

Em mensagem enviada aos colegas reitores ao concorrer ao mandato de

presidente da Andifes, defendemos um princípio de gestão coletiva,

democrática e participativa, para assim, atingir um objetivo maior: defender o

papel da Andifes enquanto instituição essencial para o desenvolvimento

científico, tecnológico e social do Brasil.

Foi fundamental avançar no trabalho de integração e harmonização de todo

o sistema de ensino superior, fortalecer as diversas instâncias de decisão e as

suas comissões, garantindo o trabalho participativo de todos os membros da

Andifes junto ao Congresso e Governo Federal da autonomia das instituições,

da manutenção do financiamento da expansão com qualidade do sistema, da

reavaliação do papel das fundações de apoio, de forma que o seu desempenho

corresponda às reais necessidades das IFES.

O fortalecimento da Andifes passa necessariamente pela sua preocupação

permanente com o cotidiano das atividades e desafios postos aos dirigentes

das IFES. Assim, buscamos superar os desequilíbrios regionais.

Apresento, com satisfação, o relatório da gestão 2008 e 2009 neste

momento em que a Andifes inicia as comemorações pelos 20 anos de

atividade.

Parabenizamos datas igualmente significativas nas IFES, centenário da

UFLA, cinqüentenário da UFRN, 96 anos de criação dos Cursos de Ciências

Agrárias, que deram origem à UFRPE, 200 anos da Escola de Anatomia,

Medicina e Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFRJ, 96 anos da UFPR,

centenário da UFAM e 95 anos da UNIFAL.

Nos despedimos de caros colegas e demos as boas-vindas aos

professores, em suas respectivas reitorias, Carlos Eduardo Cantarelli na

UTFPR, Adalberto Fazzio na UFABC, Carlos Alexandre Netto na UFRGS,

Jesualdo Pereira Farias na UFC, Maria Lúcia Cavalli Neder na UFMT, Luiz

Cláudio Costa na UFV, Targino de Araújo Filho (UFSCar), Olinda Batista

Assmar (UFAC), Célia Maria da Silva Oliveira na UFMS, José Geraldo de

Sousa Júnior na UnB, Alfredo Júlio Fernandes Neto na UFU, Zaki Akel

Sobrinho na UFPR, Walter Manna Albertoni na UNIFESP.



Foram reconduzidos os reitores Valmar Andrade (UFRPE), Helvécio Reis

(UFSJ), Josivan Menezes (UFERSA), Alan Barbiero (UFT), Malvina Tuttman

(UNIRIO), Rômulo Polari (UFPB), Josué Modesto Subrinho (UFS), Luiz de

Sousa Júnior (UFPI), Renato Nunes (UNIFEI), Antonio Borges (UFPel), João

Cousin (FURG), José Weber Macedo (UNIVASF), Ricardo Miranda (UFRRJ) e,

Miriam da Costa Oliveira (UFCSPA).

O Plano de Trabalho da Andifes para a gestão 2008/2009 foi aprovado

durante a LXXIª reunião ordinária do Conselho Pleno com o intuito de interagir

com os diferentes interlocutores, buscando sugestões para o planejamento da

instituição, envolvendo o maior número de dirigentes e técnicos das Ifes na

condução e na responsabilização das ações propostas. Foi estruturado em:

temas prioritários – autonomia universitária; hospitais universitários; e aspectos

jurídicos institucionais: relação entre o Tribunal de Contas da União, a

Controladoria Geral da União e as fundações de apoio vinculadas às

universidades federais –; e gestão das Ifes – recursos humanos, educação a

distância, graduação, pós-graduação, extensão, expansão e transformação dos

Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Rio de

Janeiro em universidades tecnológicas. Os temas prioritários serão

encaminhados por meio de ações decididas pelas instâncias da Associação e

coordenados pela Diretoria Executiva. Os assuntos de gestão das Ifes foram

elencados e deliberados pelo Conselho Pleno e tratados tecnicamente no

âmbito das comissões, dos grupos de trabalho, dos fóruns de pró-reitores e em

seminários.

1. Agradecimentos ao MEC, MCT, TCU e demais autoridades

2. Agradecimentos à diretoria executiva e dirigentes. A reestruturação no

espaço de apoio aos dirigentes e demais equipes de trabalho das IFES

traz nova motivação e, certamente, mais qualidade.

3. Agradecimentos aos fóruns e comissões

4. Agradecimentos à equipe da UFPE e da Andifes.



INTRODUÇÃO

Eleito em....., assumi a presidência da Associação Nacional dos Dirigentes de
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) em .... Com que
sentimentos? Que objetivos? Qual a importância da Associação e da militância
em prol de políticas públicas para a educação superior? Falar das motivações
em assumir o cargo e da educação superior.



A Andifes é a representante oficial das Instituições Federais de Ensino Superior
(Ifes) na interlocução com o governo federal, com as associações de
professores, de técnico-administrativos, de estudantes e com a sociedade em
geral. Sendo assim, prezamos pelo estabelecimento de parcerias com os
diversos segmentos relacionados à educação, à ciência e tecnologia, visando
ao desenvolvimento do país.

Interlocução com o Governo Federal
Notadamente com o Ministério da Educação (MEC) e com o Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT), estabelecemos um relacionamento pautado no
trabalho e na busca por importantes políticas para as Ifes e para a Educação
como um todo. Não raras vezes fomos recebidos nos Ministérios e ouvidos
sobre as nossas demandas e também convocados por eles para assumir
funções e responsabilidades.

25/06/08
● Reunião Plenária do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia no

Palácio do Planalto

O presidente da Andifes, reitor Amaro Lins foi indicado coordenador da
Comissão de Acompanhamento da Expansão e Consolidação do Sistema
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para avaliar o PAC da Ciência.
Segundo o reitor Amaro Lins, coordenador da Comissão de Acompanhamento
da Expansão e Consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação, as ações implementadas até o momento no PAC da Ciência
apresentam resultados favoráveis, promovendo a ampliação do sistema. "A
criação de comissões para o acompanhamento do Plano representa uma
importante inovação, uma vez que permite o debate e o encaminhamento de
sugestões para o seu aprimoramento", destacou.

26/06/08
● Audiência com Secretário Executivo do Ministério do

Desenvolvimento, Ivan Ramalho
Apresentação da proposta do programa de fortalecimento e expansão da
pós-graduação das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes),
apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro com os
reitores das universidades federais, em março do mesmo ano. O presidente e o
primeiro vice-presidente da Andifes, reitores Amaro Lins (UFPE) e Edward
Brasil (UFG), participaram da reunião O Ministério mostrou-se receptivo ao
programa de fortalecimento e expansão da pós-graduação das Ifes. A Andifes
formulará um convite para que o MDIC se torne parceiro da idéia, juntamente
com os ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia. A partir disto, será
formada uma comissão para a implementação do programa. Esta será
composta por um membro da Andifes, um do MDIC, um do MCT e um do MEC.
Os ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia já concordaram com o
programa e indicaram seus representantes para a comissão



10/07/08
● 46ª Reunião do Conselho Superior da Capes

Andifes foi representada pelo presidente, reitor Amaro Lins. Foi proposta
a formação de um grupo de trabalho com representantes da Capes, da
Finep e do CNPq e os conselheiros Alex Fiúza, Adalberto Fazzio e
Amaro Lins, para trabalhar na linha de como fixar os doutores na
Amazônia, estudar o tema e dizer o que precisa ser feito. Depois da
reunião, o presidente da Andifes também esteve presente no seminário
'O Impacto Social da Capes'. O evento, em comemoração aos 57 anos
da agência, foi um momento de reflexão sobre o seu novo papel e o
impacto de seus programas para o aprimoramento da formação.

30/7/08
● Audiência com Ministro Fernando Haddad no MEC

O presidente da Andifes levou ao ministro da Educação pautas prioritárias das
Ifes para o ano de 2008, como a Lei dos Plantões, Hospitais Universitários,
Assistência estudantil, Relação com o TCU, Emenda Andifes e a transformação
dos Cefets de Minas Gerais e do Rio de Janeiro em Universidades
Tecnológicas.

16/7/08
● Solenidade de sanção ao Projeto de Lei do Piso Salarial Nacional

dos Professores –Palácio do Planalto
O reitor Edward Brasil, 1º vice-presidente da Andifes (UFG) representou a
Andifes no evento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o



Projeto de Lei que institui o Piso Salarial Nacional dos Professores. Na ocasião,
também foram anunciadas ações educacionais destinadas às Instituições
Federais de Ensino Superior e de Educação Profissional e Tecnológica, e ao
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni).

27/8/08
● Reunião do Grupo de Trabalho de elaboração do Programa de

Apoio a Pós-graduação das IFES – PAPG-IFES
Reuniram-se com o presidente da Andifes, reitor Amaro Lins (UFPE),
representantes da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), grupo de trabalho
para elaboração do Programa de Apoio a Pós-graduação das IFES –
PAPG-IFES. O Programa tem como meta consolidar e expandir os programas
de formação pós-graduada, superando as diferenças regionais e de áreas de
conhecimento. Outro objetivo é atender à demanda de recursos humanos com
alta qualificação na implantação das políticas industrial e de desenvolvimento
do país, como o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

28/08/08
● Reunião do Conselho Superior da CAPES

O presidente da Andifes, reitor Amaro Lins, participou de reunião do Conselho
Superior da Capes. Durante o encontro foram abordadas as providências a
serem adotadas quanto ao relatório de auditoria relativo à prestação de contas
da Capes no ano de 2007.

3/9/08
● Solenidade de divulgação do incremento de vagas de graduação –

Reuni.

Depois de intensas discussões conjuntas entre MEC e Andifes, foi apresentado
ao presidente Lula uma proposta comum de um plano de expansão e
reestruturação para as Ifes.



Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto foi anunciada a expansão das
vagas nas universidades federais e as ações do Reuni, Programa de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. O evento reuniu o
presidente Lula, os ministros da Educação, Fernando Haddad, da Ciência e
Tecnologia, Sérgio Rezende, do Planejamento, Paulo Bernardo e da Casa Civil,
Dilma Rouseff, representantes do Congresso Nacional e os reitores das 59
universidades federais.

4/9/8
● Reunião com a secretaria executiva do MEC

Reunião com o secretário executivo do MEC, Henrique Paim, onde foi
apresentada proposta para melhorias das condições de ensino das 24 escolas
que, por decisão dos respectivos conselhos universitários, continuarão
vinculadas às IFES e não se transformarão em IFETs. Em ofício apresentado
na ocasião, a Associação solicita ao MEC a reposição do quadro de recursos
humanos, além de criação dos cargos de direção e função gratificada,
fundamentais para atender às necessidades dessas escolas.



28/10/08
● Reunião da Diretoria Executiva da Andifes com a Ministra-Chefe Dilma

Rousseff

A ministra-chefe da Casa Civil Dilma Roussef participou da reunião do
Conselho Pleno da Andifes em setembro de 2008 e falou sobre o crescimento
do país a partir da relação universidade, educação, pesquisa de alta qualidade



A ministra Dilma afirmou que a retomada e recuperação do sistema de ensino
brasileiro torna-se cada vez mais necessária para que o país tenha um
crescimento sustentável satisfatório para ultrapassar a condição de país
emergente para o desenvolvido. A ministra deixou claro que essa mudança de
patamar do país só será possível a partir da diminuição das diferenças
regionais e da construção de uma agenda própria, proporcionando a ampliação
da formação de doutores e mestres, com prioridade para as áreas de
conhecimento em ciências exatas. "Sem isso não há como mudar de patamar"
– enfatizou ela. "O PAC da ciência e tecnologia inclui a construção de
infra-estrutura necessária para isso", completou. O presidente da Andifes,
Amaro Lins, afirmou que a apresentação da ministra se alia à visão dos reitores
quanto à necessidade de integrar as instituições ao projeto de
desenvolvimento, na formação de pessoal e na produção de pesquisas
científicas de alta qualidade e relevância que atendam às necessidades do
país, incrementando o setor produtivo com novos serviços e produtos.

19/11/08
● Solenidade no Ministério da Ciência e Tecnologia: lançamento dos

editais CT-Infra e CT-Infra novos campi

Lançamento dos editais CT-Infra e CT-Infra novos campi, no MCT. A
Financiadora de Estudos e Projetos, entidade vinculada ao Ministério da
Ciência e Tecnologia, anunciou a liberação de R$ 420 milhões para a melhoria
da infra-estrutura física de pesquisa em universidades e instituições públicas de
pesquisa.

10/12/08



● Seminário Anual de Políticas Públicas da Andifes - Brasília

Ministro de estado da Ciência e Tecnologia Sergio Rezende, ao lado do
presidente da Andifes, reitor Amaro Lins (UFPE) discursa na abertura de
seminário anualmente promovido pela Associação.

8/2/09
● LXXVIª reunião ordinária do Conselho Pleno São Paulo

O LXXVI Conselho Pleno da Andifes teve como pauta principal "Autonomia
Universitária". Participaram do pleno o secretário executivo do Ministério da
Educação (MEC) José Henrique Paim, a secretária de Educação Superior Maria
Paula Dallari Bucci, a diretora de Desenvolvimento da Rede IFES/SESu/MEC
Maria Ieda Costa Diniz, o representante do Ministério da Ciência e Tecnologia
Antônio Ibañez. O Ministro da Educação Fernando Haddad, chegou na segunda
metade da reunião e se juntou à platéia.



25/3/09
● Audiência da Diretoria Executiva com Ministro Fernando Haddad

Apresentação da proposta de mudanças no processo seletivo das Instituições
Federais de Ensino Superior (Ifes).

A proposta do ministro consistia na utilização de uma nova prova do Enem,
reformulada, com mais questões e mais conteúdo, para seleção dos alunos das
Ifes, num sistema unificado.

25/3/09
● Concedido período transitório para implementação das medidas do

Acórdão 2731
Decorrente de articulação conjunta da Andifes junto aos Ministérios da
Educação (MEC) e de Ciência e Tecnologia (MCT), o Tribunal de Contas da
União (TCU) concedeu ontem, dia 25 de março, período transitório para
implementação das medidas determinadas no Acórdão 2731, principalmente
acerca do item 9.4.1, que dispõe sobre o repasse de recursos para as



Fundações de Apoio à Pesquisa ligadas às Instituições Federais de Ensino
Superior (Ifes).

6/4/09 LXXVIIIª Reunião Ordinária do Conselho Pleno na Andifes
28/4/09 95º Reunião Extraordinária do Conselho Pleno
Depois de apresentar a proposta inicial do novo Enem, no intuito de que seja
usado parcial ou totalmente pelas Ifes como processo seletivo para os cursos
de graduação, o ministro da Educação Fernando Haddad participou de várias
reuniões na Andifes. O ministro ouviu as sugestões dos reitores e a porposta
foi sendo construída coletivamente em cerca de dois meses.

Numa das ocasiões, Fernando Haddad falou sobre a importância da Andifes na
construção dessa proposta. Ele pediu o apoio da entidade ao princípio geral da
proposta, ressaltando que, gradativamente, as instituições se decidirão sobre
como adotá-la, respeitando a autonomia e a diversidade de cada universidade.

13/5/09

● “Processo seletivo unificado – Novo Enem” – reunião técnica MEC
e Forgrad

O Ministério da Educação (MEC) e o Fórum de pró-reitores de Graduação
(Forgrad) promoveram, no dia 13 de maio, uma reunião técnica sobre o
“Processo seletivo unificado – Novo Enem”, no auditório do edifício sede do
ministério, em Brasília. Pró-reitores de Graduação e diretores de comissões de
vestibulares das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) participaram da
discussão sobre o novo Enem, que poderá ser usado parcial ou totalmente nos
processos seletivos das Ifes. O presidente da Andifes, reitor Amaro Lins, falou
da ansiedade que o tema das mudanças no vestibular gera em toda a
sociedade: “Esse é um processo muito importante, que mexe com os
estudantes e suas famílias. A imprensa está pressionando, aguardando um
posicionamento nacional”.



28/05/09
● Solenidade de lançamento do Plano Nacional de Formação de

Professores



Com o objetivo de estimular profissionais que estavam desmotivados com a
escola pública, o governo federal lançou o Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica. O presidente da Andifes, reitor Amaro Lins,
participou da solenidade, representando as universidades federais que
participação na oferta de cursos para os docentes. Na mesma solenidade, o
presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que
transfere para a União o custeio dos plantões dos médicos, o adicional de
plantão hospitalar, uma antiga demanda da Andifes.

28/05/09
● Reunião anual com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva



O presidente Lula recebeu os reitores das instituições federais de ensino
superior vinculadas à Andifes pela quinta vez, desde que assumiu o governo. O
presidente da Associação, reitor Amaro Lins (UFPE) levou como principais
demandas para o presidente a autonomia universitária e a reestruturação dos
hospitais universitários. O presidente da República afirmou que até a segunda
quinzena de julho reunirá os ministérios e atores envolvidos nas duas questões
para deliberar sobre e resolvê-las definitivamente.



Interlocução com a Câmara dos Deputados e com o
Senado Federal

Como representante das Instituições Federais de Ensino Superior e
interlocutora destas na busca por melhores políticas públicas para a educação,
a Andifes foi constantemente chamada pelos deputados e senadores, para
participar de audiências, reuniões e consultas. O presidente Amaro Lins
compareceu à várias discussões nas duas casas, sempre defendendo a
melhoria do Ensino Superior, a qualidade da educação e a preservação da
autonomia universitária.

26/6/08
● Audiência Pública na Câmara dos Deputados

Prestar esclarecimentos sobre a situação dos Hospitais Universitários - Câmara
dos Deputados

02/07/08
● Senado aprova projetos de lei

O Plenário do Senado Federal aprovou os Projetos de Lei da Câmara nº
30/2008 e 91/2008, que criam cargos efetivos e comissionados e funções
gratificadas para as Instituições Federais de Ensino Superior e de Educação
Profissional e Tecnológica. “Reconhecemos a compreensão e o empenho da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal para a aprovação desses
projetos tão importantes para a expansão da educação pública de qualidade.
Os cargos serão fundamentais para dar continuidade aos projetos do Reuni,
oferecendo condições para que diversas universidades federais ampliem, a
partir deste semestre, a oferta de cursos e vagas em suas instituições”, reitor
Amaro Lins (UFPE), presidente da Andifes.

19/11/08
● Audiência com o senador Delcídio Amaral

Representantes da Andifes se reuniram com o senador Delcídio Amaral, relator
da comissão de orçamento do Congresso Nacional. Também participou da
reunião o deputado Pedro Wilson, da Frente Parlamentar em Defesa da
Universidade Pública. Na audiência os reitores apresentaram ao relator do
Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2009, a necessidade da aprovação dos
recursos alocados na emenda proposta pela Comissão de Educação e Cultura
da Câmara dos Deputados, que destina R$ 250 milhões para a recuperação da
infra-estrutura e da frota de veículos das Instituições Federais de Ensino
Superior.O presidente da Andifes, reitor Amaro Lins (UFPE), relatou para o
senador Delcídio que apesar do programa de reestruturação e expansão das
universidades com o Reuni, são necessários mais investimentos na estrutura
das universidades, como a recuperação de prédios e na substituição da frota
de veículos atual, que apresenta uma média de uso de 7anos.



26/3/09

● Reunião com a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos
Deputados

Os representantes da Andifes reitores Amaro Lins (UFPE), Edward Madureira
Brasil (UFG), João Cousin (FURG), Álvaro Prata (UFSC), a presidente do
Fórum de pró-reitores de Graduação (Forgrad) Sandramara Matias Chaves e o
secretário executivo Gustavo Balduino, se encontraram, no dia 25 de março,
com a direção das Comissões de Educação e Cultura (CEC) e de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI), na Câmara dos Deputados,
para lhes apresentar pautas importantes da agenda da Associação neste ano.



Os membros da Andifes se reuniram com os deputados Eduardo Gomes
(PSDB-TO), Professora Raquel Teixeira (PSDB-GO), Cida Diogo (PT-RJ) e
Luiza Erundina (PSB-SP) que compõem a direção da CCTCI. O presidente da
Andifes, reitor Amaro Lins falou sobre a estruturação do Programa de Apoio à
Pós-Graduação nas IFES (PAPG-IFES) e as dificuldades enfrentadas pelas
universidades federais frente ao Acórdão 2731 do TCU, como a questão do
relacionamento com as Fundações de Apoio à Pesquisa.

Depois deste contato inicial, várias iniciativas foram tomadas pela comissão, no
sentido de atender às demandas das Ifes, principalmente no tangente ao
gerenciamento da ciência e tecnologia. No último debate, a Andifes foi
representada pelo 1º vice-presidente, reitor Edward Madureira Brasil, no dia 13
de maio.

26/3/09
● Reunião com a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos

Deputados

Representantes da Andifes foram à Comissão de Educação e Cultura (CEC) da
Câmara dos Deputados e conversaram com os deputados Maria do Rosário
(PT/RS), Fátima Bezerra (PT/RN) e Lobbe Neto (PSDB/SP). A presidente da
Comissão, Maria do Rosário pediu apoio da Andifes em relação ao piso salarial
nacional dos professores, para começar a estruturação de uma carreira para os
docentes da educação básica. A deputada também pediu opiniões da Andifes
sobre a Reforma do Ensino Superior. Outra questão levantada pela deputada e
que o presidente da Amaro Lins concordou ser prioridade para a entidade é a
formação de professores.

01/04/09
● Audiência Pública: Comissão de Constituição e Justiça



O presidente da Andifes, reitor Amaro Lins (UFPE) participou de audiência
pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal que
discutiu o projeto de lei da Câmara (PLC 180/08) sobre cotas para ingresso no
ensino superior. Este institui que 50% das vagas das universidades públicas e
escolas técnicas federais sejam destinadas a cotas de caráter social e racial.
Citando o artigo 207 da Constituição Federal, que afirma que “As universidades
gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão”, o presidente da Andifes explicou a posição contrária da
entidade em relação ao projeto. Amaro Lins falou sobre a necessidade da
autonomia plena das universidades decidirem sobre suas políticas de ações
afirmativas. “Somos contrários à aprovação de um projeto que passa por cima
de nossas instituições; autonomia é um elemento do qual a Andifes e as
universidades não abrem mão”, ressaltou o reitor Amaro Lins.

22/04/09

● Audiência Pública sobre o Reuni

O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais
de Ensino Superior (Andifes) reitor Amaro Henrique Pessoa Lins (UFPE)
participou, nesta quarta-feira, 23 de abril, de uma audiência pública na
Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado Federal afim de
avaliar o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni). Participaram também duas representantes do
Movimento Estudantil pela Revogação do Reuni, as estudantes Carolina Pinho
e Maíra Gentil e o coordenador-geral de expansão e gestão da rede de
universidades federais da Secretaria de Educação Superior (Sesu) do
Ministério da Educação (MEC) Rodrigo Ramalho Filho.





Promoção e participação em eventos
A Andifes também tem a tradição de promover eventos sobre temas
importantes e recorrentes na área de educação, prezando pelo profundo
debate e pela diversidade de ideias, que contribuem para tomar decisões
acertadas nas Ifes. Além de promover, também é frequentemente chamada a
participar de eventos, devido à força de sua atuação.

13/7/08
● Seminário Nacional sobre Formação, Profissionalização e Carreira

dos Trabalhadores da Educação –Brasília.

Representantes do Ministério da Educação (MEC) e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (Capes) apresentaram detalhes
sobre a construção do Sistema Nacional de Formação dos Profissionais da
Educação. Os projetos de Lei nº 1.172/2003, 1.088/2007 e 1.126/2007, que
tratam, respectivamente, da Certificação dos Profissionais do Magistério e do
Currículo Mínimo para a Educação Básica foram assuntos do seminário.

● 60ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência

O primeiro vice-presidente da Andifes, reitor Edward Brasil (UFG), representou
a Andifes na abertura da 60ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência em Campinas, São Paulo. O encontro, que é
considerado um dos principais fóruns de debates do país, marcou as
comemorações de 60 anos da entidade. O eixo temático desta edição foi
“Energia, Ambiente e Tecnologia”. As reuniões anuais objetivam potencializar o
debate público sobre a ciência a partir da oferta de atividades que promovam a
interação entre os mais distintos personagens envolvidos nos processos
decisórios e de produção de conhecimento em Ciência e Tecnologia.

19/08/08
● Andifes participa de Seminário Internacional de Avaliação

O presidente da Andifes, reitor Amaro Lins participou da mesa redonda "O
Sinaes na perspectiva das Instituições Públicas e Privadas e de seus alunos e
professores". A mesa ocorreu durante o II Seminário Internacional de Avaliação
da Educação Superior da Conaes – Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior , do Ministério da Educação.



14/8/08
● 4º Encontro dos Assessores de Comunicação das Ifes

Preocupada também com a qualidade dos serviços oferecidos nas Ifes,
anualmente a Andifes promove o Encontro de Assessores de Comunicação
das universidades federais. Profissionais de comunicação participam da
programação, sempre voltada às principais demandas das assessorias das
universidades.

12/11/08
● Fórum de Reitores Brasil-Japão em Cuiabá, MT.



O presidente da Andifes, reitor Amaro Lins participa de Fórum de Reitores
Brasil-Japão. “Perspectivas de Cooperação em Educação, Ciência e
Tecnologia entre Brasil e Japão” é o tema central do Fórum de Reitores
Brasil-Japão. O evento faz parte das comemorações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil. A Andifes participou de sessão temática do
evento que trata do panorama sobre o sistema superior e o apoio ao
desenvolvimento científico e tecnológico, levando em consideração as
perspectivas internacionais entre os dois países.

20/11/08
● Andifes e Universia Brasil realizam seminário sobre evasão e

retenção discente

A Andifes realizou, em parceria com Universia Brasil, o seminário sobre Evasão
e Retenção Discente nas Ifes, em Macapá (AP). Durante o evento, foram
apresentadas características, mapeamento e dados do fenômeno da evasão
nas instituições de ensino superior, e estratégias de combate à evasão. Cerca
de 70 participantes entre reitores, dirigentes, pró-reitores, além de
representantes da Secretaria de Educação Superior do MEC (Ministério da
Educação) e do Universia debateram a temática que está em destaque em
todas as instituições federais de ensino superior. A abertura do evento contou
com a presença do vice-governador do Amapá, Pedro Paulo Dias de Carvalho.

11/08
● Solenidade de formalização do Grupo Coimbra – Portugal

Defensora da mobilidade acadêmica, a Andifes também valoriza a cooperação
internacional, como é o caso do grupo Coimbra, atualmente em funcionamento
na sede da Associação. O Grupo Coimbra tem como um de seus objetivos
desenvolver um ambiente de cooperação multilateral com o conjunto de
universidades que integram o Grupo de Coimbra das Universidades Europeias



(Coimbra Group). Além disso, tem a intenção de desenvolver relações
acadêmicas, científicas e culturais entre todas as instituições dirigidas pelos
seus associados. Em novembro de 2008, ocorreu a solenidade de formalização
do grupo, em Portugal, com a presença de alguns reitores:

21/11/08
● Andifes anuncia vencedores do Prêmio Andifes de Jornalismo 2008

Na categoria Educação Básica, o prêmio vai para a série “Educação: Crise e
Solução”, do Jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Para a categoria Ensino
Superior, o trabalho vencedor é de Eliane Maria, com o título O Sonho do
Diploma, veiculado no Jornal Extra. A série vencedora sobre educação básica
“Educação: crise e Solução” é de autoria dos jornalistas Carol Medeiros,
Daniela Dariano, Maria Luisa Barros e equipe.

10/12/08
● Jantar de confraternização da Andifes

Na oportunidade, a Andifes fez a entrega das medalhas de Mérito Educacional

8/2/09

● VI Seminário Nacional do REUNI: "Autonomia Universitária"

Promovido pelo Ministério da Educação (MEC), São Paulo, o seminário
proporcionou discussão sobre os grandes temas: autonomia universitária e seu
significado social; o espaço da autonomia: do ditame constitucional à
efetividade e da “mitologia” jurídica do passado à construção do bem público
jurídico. O presidente da Andifes, reitor Amaro Lins (UFPE) participou da mesa
de abertura do seminário.



11/03/09
● Solenidade de reabertura da sede da Andifes

A Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino
Superior (Andifes) celebrou a reabertura de sua sede com palestra do Ministro
da Educação Fernando Haddad e coquetel. O evento marcou o início das
comemorações dos 20 anos da Andifes, que foi criada em 23 de maio de 1989,
e inaugurou as novas instalações da entidade.

14/04/09
● Andifes é homenageada na cerimônia de comemoração dos 58

anos do CNPq
A Andifes recebeu uma Menção Especial de Agradecimento, como instituição
parceira do CNPq, em reconhecimento aos serviços prestados ao crescimento,
desenvolvimento e aprimoramento científico e tecnológico do país. A



Associação foi representada pelo 1º vice-presidente, reitor Edward Madureira
Brasil (UFG).

27/04/09
● Seminário Acesso à universidade pública, gratuita e de qualidade

No dia 25 de março, o ministro Fernando Haddad apresentou à diretoria
executiva da Andifes uma proposta de mudança dos vestibulares das
universidades federais. A partir de então, a Andifes começou um intenso
processo de discussões. Além de levadas ao pleno e às reuniões da Andifes e
do MEC, as idéias foram compartilhadas em um seminário promovido pela
associação, que contou com a participação de diversos atores envolvidos com
o tema dos vestibulares.
No seminário, além dos representantes das Ifes, participaram como
palestrantes a secretária de Educação Superior do MEC Maria Paula Dallari, o
representante do Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais
(Inep) Héliton Tavares, o vice-presidente da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) Otávio Velho, a presidente do Fórum de
pró-reitores de Graduação (Forgrad) Sandramara Matias (Universidade Federal
de Goiás), os presidentes de Comissões de vestibulares José Carlos Almeida
de Lima (Universidade Federal de Alagoas) e Júlio Felipe Szeremeta
(Universidade Federal de Santa Catarina), a presidente do Conselho Nacional
de Educação (CNE) Clélia Craveiro, e o presidente da União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas (UBES) Ismael Cardoso.

29/04/09
● Solenidade de entrega do IV Destaque Andifes de Jornalismo das

Ifes
Destaque Andifes de Jornalismo das Ifes é um prêmio concedido anualmente
às publicações impressas como jornal, informativo e boletim noticioso, de



caráter periódico, publicados sob a chancela das Ifes. O objetivo é valorizar e
estimular a produção e publicação de jornais institucionais e o trabalho das
assessorias de comunicação. Em 2008, os vencedores foram UnB Notícias,
Jornal da UFF e Jornal da UFRJ.

05/05/09
● Seminário “Reestruturação metodológica do Enem – vestibular

tradicional versus prova única com validade nacional”,

O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais
de Ensino Superior (Andifes) reitor Amaro Lins (UFPE) foi um dos expositores
do seminário “Reestruturação metodológica do Enem – vestibular tradicional
versus prova única com validade nacional”, promovido pela Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), em Brasília.




