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Ata da 154ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 22 de 1 

agosto de 2022 e realizada em 14 e 15 de setembro do mesmo ano, em Brasília-DF. Com a 2 

pauta: Seminário Ensino Superior Público na América Latina: Desafios e Perspectivas; 3 

Informes da Diretoria Executiva; Orçamento das Universidades Federais 2022 e 2023; 4 

Informes do COGRAD; Apresentação sobre o Parecer CNE/CP nº 14/2022, que trata sobre 5 

as Diretrizes Nacionais Gerais para o desenvolvimento do processo híbrido de ensino e 6 

aprendizagem na Educação Superior – Conselheiro Luiz Roberto Liza Curi-CNE; Informes 7 

do FORGEPE; Informes da Avaliação da CAPES; Homologação do Diretório Nacional e 8 

Assuntos gerais. Estiveram presentes os reitores ou os seus representantes: Airon 9 

Aparecido de Melo (Ufape); Airton Sieben (UFNT); Alexandro Marinho de Oliveira (UFDPar); 10 

Alfredo Macedo Gomes (UFPE); Ana Beatriz de Oliveira (UFSCar); Analy Castilho Polizel de 11 

Souza (UFR); Angelita Pereira de Lima (UFG); Cláudia Aparecida Marliére de Lima (UFOP); 12 

Dácio Roberto Matheus (UFABC); Danilo Giroldo (FURG); Demetrius David da Silva (UFV); 13 

Denise Pires de Carvalho (UFRJ); Evandro Aparecido Soares da Silva (UFMT); Flávio 14 

Antônio dos Santos (CEFET-MG); Francisco Ribeiro da Costa (UNIFESSPA); Gildásio 15 

Guedes Fernandes (UFPI); Gleisson Alisson Pereira de Brito (UNILA); Irineu Manoel de 16 

Souza (UFSC); Jacques Antonio de Miranda (UFOB); Joana Angélica Guimarães da Luz 17 

(UFSB); Paulo César Miguez de Oliveira (UFBA); João Chrysostomo de Resende Júnior 18 

(UFLA); Jones Dari Goettert (UFGD); Luis Eduardo Bovolato (UFT); Luiz Fernando Resende 19 

dos Santos Anjo (UFTM); Marcele Regina Pereira (UNIR); Marcelo Pereira de Andrade 20 

(UFSJ); Marcelo Recktenvald (UFFS); Márcia Abrahão Moura (UnB); Marcos Flávio de 21 

Oliveira Schiefler Filho (UTFPR); Marcus Vinicius David (UFJF); Natalino Salgado Filho 22 

(UFMA); Nelson Sass (UNIFESP); Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR); Roberlaine Ribeiro 23 

Jorge (UNIPAMPA); Roberto de Souza Rodrigues (UFRRJ); Roselma Lucchese (UFCat); 24 

Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG); Sylvio Mário Puga Ferreira (UFAM); Valder Steffen 25 

Júnior (UFU). Com os cumprimentos, o presidente da Andifes, reitor Ricardo Marcelo 26 

Fonseca (UFPR), inicia a 154ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes dando 27 

boas-vindas ao reitor recém-empossado da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Paulo 28 

Miguez, em sua primeira participação como reitor em reunião do Conselho Pleno da Andifes 29 

e, em seguida, faz um breve relato das ações e articulações da Andifes com parlamentares 30 

e representantes do Governo Federal para a recomposição do orçamento discricionário das 31 

universidades federais em 2022; houve reunião com deputado Hugo Leal, relator-geral do 32 

Orçamento 2022. Na ocasião, foi solicitado apoio para que fosse retornado o orçamento 33 

aprovado pelo Congresso; a mesma demanda também foi apresentada ao Deputado Ricardo 34 

Barros; a Diretoria da Andifes continua tentando agenda com senador Ciro Nogueira e 35 

continuará trabalhando pela recomposição do orçamento; relata reunião com o TCU sobre 36 

auditoria nas universidades federais; destaca que, no dia 29 de agosto, a Andifes celebrou 37 

os 10 anos da Lei nº 12.711- Lei de contas por meio de um vídeo e manifestações de alguns 38 

reitores;  reunião com Profiap - mestrado profissional em Administração Pública em vista da 39 

publicação de resulto da pós-graduação; foi deliberada na Diretoria Excitava a realização de 40 

seminários ao longo da atual gestão em cada região. Os temas ainda serão escolhidos e a 41 

expectativa é a de que o primeiro destes seminários seja realizado nos dias 24 e 25 de 42 

novembro de 2022, no Rio de Janeiro. O secretário executivo da Andifes, Gustavo Balduino, 43 

faz informes: participou de reunião com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 44 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sobre sala segura. O objetivo, de acordo com o Inep é 45 

propiciar melhores condições a pesquisadores interessados em informações protegidas pelo 46 
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órgão. Cada universidade terá uma “sala segura”, que estará ligada ao Serviço de Acesso a 47 

Dados Protegidos (Sedap). As bases de dados protegidos são as produzidas pelo próprio 48 

Inep e também as custodiadas ou cedidas por outros órgãos. Reunião com Ministério da 49 

Educação (MEC), juntamente com o Colégio de Gestores de Tecnologia da Informação e 50 

Comunicação das IFES (CGTIC), com o intuito de tratar questões tecnológicas das 51 

universidades; participou da posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); 52 

participou de reunião plenária do Colégio de Gestores de Comunicação das Universidades 53 

Federais (COGECOM). Na sequência, o coordenador do Fórum dos Pró-Reitores de 54 

Planejamento e Administração das Instituições Federais de Ensino Superior, Franklin Matos 55 

(UFSB), faz um balanço da situação financeira do sistema universitário federal, evidenciando 56 

no Painel de Execução Orçamentária da Andifes os recursos empenhados e executados em 57 

2022. O coordenador destaca que a situação é de pressão em recursos empenhados e 58 

executados; algumas universidades só têm verbas para honrarem seus compromissos até 59 

meados de outubro. A situação é muito delicada para estas instituições e o cenário piora a 60 

partir da segunda quinzena de outubro. A coordenadora e o vice-coordenador do Colégio de 61 

Pró-reitores de Graduação das IFES (Cograd), Maria do Socorro de Lima Oliveira (UFRPE),  62 

e Jeronimo Tybusch (UFSM), fazem informes das atividades realizadas pelo Colégio e 63 

apresentação, destacando questões de infraestrutura e suporte técnico das universidades 64 

para o chamado ensino híbrido; informam que o Colégio realizará seminário sobre evasão 65 

no dia 26 de outubro. Após o relato do Cograd, o Pleno recebe o conselheiro Luiz Roberto 66 

Liza Curi, do Conselho Nacional de Educação, para falar sobre o Parecer CNE/CP nº 14 de 67 

2022, que trata das Diretrizes Nacionais Gerais para o desenvolvimento do processo híbrido 68 

de ensino e aprendizagem na Educação Superior. O conselheiro é relator desse Parecer no 69 

CNE e destaca que o Parecer não trata simplesmente da junção da educação presencial 70 

com a não-presencial; a preocupação do CNE com a resolução foi produzir para a educação 71 

presencial flexibilidade tecnológica, que mantenha a presencialidade de estudantes e 72 

professores, inclusive com um capítulo indicando que o uso indevido da educação remota 73 

ocasionará a suspensão do curso; a finalidade da educação híbrida é induzir mudanças e 74 

transformações na política educacional curricular para a formação por competências e 75 

transformações na sala de aula; não há preponderância do virtual sobre o presencial. Em 76 

seguida, o Pleno debate esse tema, o conselheiro Luiz Roberto Liza Curi esclarece os 77 

questionamentos e a pauta é concluída. A coordenadora do Fórum Nacional de Pró-Reitores 78 

de Gestão de Pessoas das Instituições Federais de Ensino Superior (Forgepe), Mirian 79 

Dantas (UFRN), informa que houve eleição para o próximo mandato do Forgepe e ela foi 80 

reconduzida como coordenadora; faz apresentação sobre o orçamento PLOA 2023 e 81 

previsão de provimento banco de professor equivalente – BPEq e quadro de referência dos 82 

servidores Tecnico-Administrativos (QRSTA); o Forgepe realizará uma avaliação com todas 83 

as universidades com relação a concursos; elaboração de propostas para a criação do banco 84 

de equivalência dos técnicos administrativos;  Programa de Gestão e Desempenho. Reitor 85 

Valder Steffen Júnior (UFU) faz relato de reunião de que participou com a equipe da Diretoria 86 

de Avaliação na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 87 

para tratar sobre a divulgação dos resultados da avalição. Em seguida, o Pleno recebe 88 

equipe do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o diretor de Estudos e Relações 89 

Econômicas e Políticas Internacionais, Paulo de Andrade Jacinto, e os coordenadores 90 

Renato Coelho Baumann e Rafael Schleicher, que fazem apresentação sobre Relatório que 91 

mapeia a cooperação brasileira de desenvolvimento internacional. Concluída a 92 
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apresentação, o presidente da Andifes agradece a presença dos servidores do Ipea e 93 

encerra este ponto. Na sequência, o Pleno recebe o diretor de gestão de pessoas do Instituto 94 

Nacional do Seguro Social (INSS), Jobson de Paiva Silveira, que informa da realização do 95 

Congresso Internacional de Gestão da Previdência Social (CONGEPS), no período de 16 a 96 

18 de novembro, em Brasília, no auditório do Tribunal de Contas da União (TCU), e convida 97 

a Andifes e as universidades a participarem e divulgarem o Congresso. Encerrado este 98 

ponto, o presidente da Andifes informa os nomes para compor o Diretório Nacional, sendo 99 

Vice Sul: Danilo Giroldo (FURG), Suplente: Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho 100 

(UTFPR); Vice Sudeste: Reitora Ana Beatriz De Oliveira (UFSCar), Suplente: Reitora 101 

Cláudia Aparecida Marliére de Lima (UFOP); Vice Centro-Oeste: Reitor Marcelo Augusto 102 

Santos Turine (UFMS); Suplente: Reitora Márcia Abrahão Moura (UnB); Vice Nordeste: 103 

Reitor Gildásio Guedes Fernandes (UFPI); Suplente: Reitor Valter Joviniano de Santana 104 

Filho (UFS); Vice Norte: Reitor Francisco Ribeiro da Costa (UNIFESSPA); Suplente: Reitor 105 

José Geraldo Ticianeli (UFRR). Os nomes são homologados pelo Conselho Pleno. 106 

Posteriormente, o reitor Natalino Salgado Filho (UFMA) faz relato sobre a proposta de 107 

mudança regimental da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e destaca 108 

que a proposta não foi discutida com a Andifes e nem com as universidades. Foram 109 

aprovadas no Conselho de Administração da EBSERH, mudanças pontuais em relação ao 110 

estatuto da empresa e do regimento da administração central, e está sendo proposta é 111 

minuta de alteração de mudanças para se criar um regimento interno dos hospitais 112 

universitários e, a partir desse regimento, estão revisando as cadeias de valores da gestão 113 

e da parte operacional dos hospitais universitários federais (HUFs); há relatos de casos de 114 

conflito entre o estatuto proposto pela EBSERH e o estatuto do hospital; a proposta de 115 

minuta será apresentada à Comissão de Hospitais da Andifes.  Após debate do Pleno sobre 116 

a pauta relativa à EBSERH, o presidente da Andifes informa que será encaminhado 117 

documento à presidência da EBSERH questionando o atual processo de debate sobre os 118 

regimentos internos dos Hospitais Universitários, pedindo que seja interrompido e que seja 119 

iniciado novo processo no qual os reitores e a ANDIFES sejam diretamente incluídos, de 120 

modo a permitir um diálogo qualificado e capilarizado com os dirigentes e, também, com 121 

suas respectivas comunidades universitárias. Encerrada a pauta do dia, o presidente, reitor 122 

Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR), agradece a presença e participação de todos e encerra 123 

a 154ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes. As declarações completas 124 

dessa reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu, 125 

Gustavo Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata. 126 

 
Gustavo Henrique de Sousa Balduino  

Secretário executivo da Andifes 


