
 

 

 

 

 

  



Memória da Reunião Rio de Janeiro/RJ 

3ª Reunião Ordinária do FORPLAD em 2018 

22, 23 e 24 de agosto de 2018 

Rio de Janeiro - RJ  

Organizadora: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

 

PROGRAMAÇÃO 

DIA 22.08.2018 - Manhã 

Local: Blue Tree Hotel 

08h30 – 11h00 - Oficina: Gestão de Riscos. Hotel Blue Tree Premium Design Rio de 

Janeiro. 

Ministrante: Tiago Viana – UFCA 

O ministrante apresentou informações sobre o que a Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

tem realizado de boas práticas quanto a Gestão de Riscos. 

09h30 – 11h00 - Reunião da Coordenação Nacional. Hotel Blue Tree Premium Design Rio 

de Janeiro. 

A Coordenação Nacional fez reunião de refinamento com a Coordenação Local do evento para 

verificar as atividades a serem executadas no período do evento. 

 

DIA 22.08.2018 - Tarde 

Local: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

14h30 - 15h00 - Credenciamento 

15h00 - 15h30 - Abertura  

O evento iniciou com a apresentação cultural do coral da UFRRJ. 

 
                     Apresentação do Coral da UFRRJ 



A mesa de abertura foi composta com o Reitor da UFRRJ, Ricardo Luiz Louro Berbara, o 

Coordenador Nacional do FORPLAD, Thiago José Galvão das Neves, o Pró-Reitor de 

Planejamento e Orçamento da UFRRJ, Roberto de Souza Rodrigues, o Pró-Reitor de Assuntos 

Administrativos da UFRRJ, Amparo Villa Cupolillo, e a Profª. Inessa Laura Salomão, 

Coordenadora da Comissão de Administração do FORPLAD. 

 
Da esq. à dir. - Profª. Inessa Laura Salomão, Roberto de Souza Rodrigues, Thiago José 

Galvão das  Neves, Ricardo Luiz Louro Berbara e Amparo Villa Cupolillo. 

 

15h30 – 16h30 - Apresentação Institucional – Reitor Ricardo Luiz Louro Berbara, 

UFRRJ. 

O Reitor apresentou o histórico da UFRRJ – uma das mais antigas, a estrutura, a abrangência 

em organização dentro do contexto da Baixada Fluminense, a atuação em agricultura familiar, 

o número de discentes, atuação do PNAES e os colégios fundamental e técnico. Falou, também, 

do investimento em artes e da fazenda experimental. Apresentou o vídeo institucional sobre a 

UFRRJ. Finalizou solicitando o engajamento de todas as universidades quanto a inserção, cada 

vez maior, de jovens de Assistência Estudantil. 

 
                     Reitor da UFRRJ - Ricardo Luiz Louro Berbara. 

 



A orquestra Jovem de Itaguaí se apresentou ao final da fala do Reitor. 

 
     Orquestra Jovem de Itaguaí 

 

 

16h50 - 18h30 - Painel 1: Conjuntura Econômica e os Impactos nas Universidades 

Públicas.   

Palestrante: Carlos Pinkusfeld Monteiro Bastos – Professor do Instituto de Economia da 

UFRJ. 

O Profº Carlos Pinkusfeld Monteiro Bastos apresentou a palestra intitulada “O Brasil bateu no 

piso; mas o setor público pode ficar lá?”. Durante a palestra, o citado professor apresentou 

gráficos de crescimento econômico do Brasil de 1995 até 2017, e diante do baixo crescimento 

da economia brasileira nos últimos anos, propôs possíveis soluções para a recuperação 

econômica do país baseadas no aumento dos gastos públicos, na adoção de mais impostos 

progressivos e em uma política de investimento em manufatura.     

 
                          Profº Carlos Pinkusfeld Monteiro Bastos 

Posteriormente, o Coordenador Nacional do FORPLAD abriu o debate sobre o que foi discutido 

no Painel 1. No debate, foram abordados temas relativos aos gastos públicos, investimentos nas 

universidades, taxa de crescimento e inflação. 



DIA 23.08.2018 - manhã           

Local: Blue Tree Hotel 

08h30 – 09h30 - Painel 2: Boas práticas da UFRRJ – Projeto Agricultura Familiar da 

UFRRJ.  Palestantes: Nídia Majerovicks – Professora do Departamento de Ciências 

Fisiológicas da UFRRJ; Anelise Dias - Professora do Departamento de Fitotecnia da 

UFRRJ. 

O Coordenador Nacional do FORPLAD deu as orientações do dia e fez a apresentação das 

palestrantes. 

1. Nídia Majerowicz - UFRRJ 

A professora Nídia Majerowicz apresentou o projeto implantado na IFES e destacou que o 

agricultor é uma pessoa que precisa desses projetos para a inserção social e econômica. 

Informou quais são os parceiros que ajudam na manutenção do projeto, destacando a 

participação da EMBRAPA e EMATER. Explicou o fluxo de como ocorrem as atividades do 

processo para a compra dos produtos de agricultura familiar. 

 
                         Da esq. à dir. - Profª Anelise Dias e Profª Nídia Majerowicz. 

 

2. Anelise Dias - UFRRJ 

A professora Anelise informou que o projeto foi criado para a unidade fornecer bases científicas 

e teóricas para a sociedade. Mostrou a rede de conexões para que o projeto funcione 

adequadamente. Apresentou os resultados obtidos com o projeto. 

Após as falas das palestrantes foi facultado a plenária fazer perguntas sobre os temas abordados. 

As palestrantes responderam a todos os questionamentos levantados em plenária. 

 

 



09h30 – 12h00 - Mesa Redonda: relatório do Banco Mundial e os reflexos nas 

universidades públicas. Participantes: Professor Roberto Leher – Reitor da UFRJ; Esther 

Dweck – Professora da UFRJ; Pedro Olinto – Coordenador de Operações Setoriais em 

Educação, Saúde e Proteção Social do Banco Mundial; Pedro Fiori Arantes – 

Representante da Regional Sudeste; e, Franklin Matos Silva Júnior – Coordenador da 

Regional Nordeste. 

 
Da esq. à dir. – Pedro Fiori Arantes, Franklin Matos Silva Júnior, Esther Dweck, 

Roberto Leher, Pedro Olinto.    

 

1. Pedro Olinto – Coordenador de Operações Setoriais em Educação, Saúde e Proteção 

Social do Banco Mundial e coautor do documento “Um Ajuste Justo” 

Pedro Olinto fez considerações sobre o documento “Um Ajuste Justo” e sobre a situação da 

educação no Brasil. Sobre o documento citado, Pedro Olinto ainda reconheceu que ele apresenta 

algumas falhas e limites em relação a sua abordagem a respeito do ensino superior, tais como: 

a) o custo-aluno por ano das IFES apresentado no relatório é adotado com base na nota técnica 

do MEC, a qual tem sido questionada pelo FORPLAD e seu GT de Custos. Tal nota inclui, 

equivocadamente, no custo-aluno: inativos, hospitais universitários, residência médica, capital 

e não pondera o custo por peso do curso; 

b) segundo Pedro Olinto, o custo-aluno por ano poderia ser reduzido, ao menos, em R$ 8 mil 

reais, e 20% da remuneração do docente seria contabilizada como uma estimativa de dedicação 

de horas para atividades de pesquisa (a razão percentual é sugestão dele, sem embasamento 

maior); 

c) falou que pode não ter sido adequado adotar unicamente o indicador de "produto" utilizado 

pelo estudo - conhecimento agregado por estudantes, medido pelo IDD do INEP. Esse indicador 

não reconhece outros produtos das IFES (externalidades de pesquisa, extensão, pós-graduação, 

assistência, entre outros) que as instituições privadas quase não produzem – ou seja, o indicador 

adotado é favorável ao setor privado. 



d) apontou que o investimento em educação no Brasil não está, nem percentualmente, nem em 

valor absoluto, acima do valor investido em educação por outros países com mesmo nível de 

PIB per capita. A comparação com a OCDE é despropositada, pois, em valor absoluto, o 

investimento por estudante no Brasil é 3 vezes menor. 

e) por fim, considerou que em contexto de teto orçamentário, o pagamento de taxas (ou 

mensalidades) por estudantes esbarraria no limite orçamentário das IFES, o que tornaria inócua 

a iniciativa. Diante disso, ele sugere que a única alternativa, sem a mudança da EC, é a 

combinação do fim da gratuidade com a adoção do formato Organização Social (OS) – essa 

pode ser uma vertente explorada pelo Banco Mundial em novas recomendações. 

Diversas outras críticas ao documento foram realizadas pelos demais membros da mesa e pelos 

pró-reitores presentes na plateia, das quais destacaram-se:  

- equívocos na caracterização do perfil socioeconômico dos estudantes que induzem a 

defesa da cobrança de mensalidade; 

- não reconhecimento das alterações de perfil decorrentes da política de cotas e nova 

geografia dos campi universitários, tornando o universo de estudantes mais plural e 

popular; 

- não reconhecimento das naturezas e missões distintas das universidades públicas e 

instituições privadas; 

- não reconhecimento da diversidade de externalidades positivas das IFES ao 

desenvolvimento nacional; 

- ausência de avaliação do impacto das FIES, tanto no orçamento federal (emissão de 

títulos do tesouro), quanto no endividamento estudantil (que tem impacto social grave 

em diversos países). 

  

Por fim, o representante do Banco Mundial se colocou à disposição para continuar o diálogo 

com os grupos de trabalho do FORPLAD, em especial na área de custos.  

 

 

2. Professora Esther Dweck – UFRJ 

A professora tratou do corte de gastos permanente do governo federal, citando o exemplo da 

agricultura familiar. O cenário do Brasil mostra uma crise de forma geral e o futuro também 

não mostra caminhos diferentes. Não há equidade da tributação. A tributação está em torno de 

33%, porém o gasto per capta é baixo. O relatório do Banco Mundial de 2017 está na linha de 

desqualificar o papel redistributivo da política fiscal. A distribuição de renda é extremamente 

ruim. As medidas atuais (EC 95/2016) interferem no valor mínimo dos gastos com educação e 

saúde. Na educação básica, o gasto ainda é reduzido. O problema maior é o baixo crescimento 

e não a situação fiscal. 

 

 

 

 



3. Professor Roberto Leher – Reitor da UFRJ 

A EC 95/2016 só foi possível por conta das mudanças políticas no país. Não houve uma maior 

reflexão na produção do resultado do relatório. O Brasil é um país sui generis na educação. Em 

relação ao relatório, há inconsistências, tais como: o perfil dos alunos, não destaca o problema 

tributário, não fala da inovação tecnológica, da pesquisa. O documento levará a “educação 

terciária” e não a educação superior. O Brasil nunca teve um sistema nacional de educação. O 

Brasil gasta pouco com o aluno porque o nosso PIB está diminuindo. A natureza das instituições 

privadas e das públicas são diferentes, portanto não podem ser comparadas. O FIES e o 

PROUNI são deletérios. 

 

 

4. Professor Franklin Matos Silva Júnior – Coordenador da Regional Nordeste 

O relatório do Banco Mundial ignora os custos extras que as universidades públicas têm. O 

relatório influencia a sociedade a se voltar contra as universidades públicas como se fossem um 

fardo. Sem crescimento não tem como recuperar a situação fiscal. Mostrou, ainda, a bolha 

universitária da universidade americana, por conta das dívidas que os estudantes não podem 

pagar, bem como que a Alemanha e o Chile estão promovendo o ensino público gratuito. 

 

 

5. Professor Pedro Fiori Arantes – Representante da Regional Sudeste 

O professor informou que não houve uma pesquisa sobre as universidades do setor privado. O 

relatório desconsiderou o sistema de cotas. A velha elite econômica brasileira não tem mais 

interesse nas universidades públicas. As universidades brasileiras estão formando outra elite: a 

intelectual. 

 

 

Depois das falas dos palestrantes, foi facultado a plenária fazer perguntas sobre os temas 

abordados. Os palestrantes responderam a todos os questionamentos levantados em plenária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 23.08.2018 - tarde           

Local: Blue Tree Hotel 

14h00 – 15h30 - Painel 03: O desafio de comparar os custos das universidades e as 

perspectivas no mundo após a EC nº 95. Palestrante: Luciano Oliva Patrício – Assessor 

da Secretaria Executiva do Ministério da Educação. 

 
                              Luciano Oliva Patrício 

 

O palestrante fez considerações sobre o gasto público, entrada de alunos nas IFES, despesa total 

por aluno, comparação de gastos entre as universidades em 2016, as universidades e a receita 

própria, despesas liquidas e orçadas não liquidadas das universidades, a situação das 

universidades após a emenda constitucional 95/2016 e sobre outros assuntos, tais como: 

assistência estudantil, relação aluno/docente, o caso da UFRJ que não cabe no cálculo da matriz 

e a diferença entre o nível de conforto de IFES teoricamente parecidas. 

Depois da fala do palestrante foi facultado a plenária fazer perguntas sobre os temas abordados. 

O palestrante respondeu a todos os questionamentos levantados em plenária. Por fim, o 

Coordenador Nacional do FORPLAD finalizou o Painel. 

 

 

 

 

 

 



15h30 – 16h30 - Painel 04: Grupo de Trabalho Misto da Comissão de Administração e de 

Planejamento e Avaliação - Apuração de Custos das Universidades Federais e sua relação 

com os respectivos quantitativos de alunos. Palestrantes: Inessa Salomão – Coordenadora 

da Comissão de Administração; Anailson Márcio Gomes – Representante da Regional 

Nordeste; e, Tânia Mara Francisco – Representante da Regional Sudeste. 

1. Prof. Anailson Márcio Gomes – Representante da Regional Nordeste 

Apresentou anotações críticas sobre a Nota Técnica MEC/SE n 4/2018. 

2. Profa. Inessa Salomão – Coordenadora da Comissão de Administração  

Informou que destacaria os principais pontos da nota técnica. Foram abordados os temas: custo 

aluno, despesa média das IFES, REUNI, REUF e EBSERH,  

3. Profa. Tânia Mara Francisco – Representante da Regional Sudeste 

Argumentou sobre a metodologia utilizada para analisar a nota técnica. Fez uma análise sobre 

os cálculos sobre algumas universidades. A nota serviu de referência para o documento do 

Banco Mundial que serviu para influenciar a opinião pública com falso discurso de ineficiência 

e com propósito político. 

 

17h00 – 18h30 Reunião Temática conjunta das Comissões de Administração e de 

Planejamento. Painel 5: Planejamento e Gerenciamento de Contratações – IN 01/2018 – 

MPGD. Palestrante: Andréa Regina Lopes Ache - Coordenadora-Geral de Normas do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). 

A palestrante repassou informações sobre o planejamento das compras governamentais por 

meio da utilização da IN 01/2018 – MPGD. Também apresentou a forma de como atuará o 

Sistema PGC e como devem atuar as universidades no seu uso e aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 24.08.2018 - manhã 

Local: Blue Tree Hotel 

09h00 – 10h30 -  Painel 6: Rede nacional de compras e outras iniciativas. Palestrante: 

Cassiano de Souza Alves – Secretário Adjunto de Gestão do MPDG. 

O palestrante apresentou informações sobre a situação brasileira quanto às compras públicas. 

Também falou sobre as características do SIASG e Comprasnet. Identificou as características 

das compras públicas no Brasil e da Rede Nacional de Compras Públicas – RNCP, bem como 

as motivações para a criação da referida Rede. A ideia principal é tornar o governo brasileiro 

colaborativo em compras públicas. Deixou, por fim, um convite ao FORPLAD e as 

universidades para a adesão a Rede. 

 
                                  Cassiano de Souza Alves 

 

O palestrante trouxe um convidado, André Vaz Lopes do MPGD, para falar sobre a criação e 

características da Rede de Excelência na Eficiência Pública. Solicitou ao FORPLAD a 

construção dessa nova rede. 

Seguida as apresentações, o Coordenador Nacional do FORPLAD e o Prof. Vilson Ongorato 

compuseram a mesa de debates. Foi facultado a plenária fazer perguntas. Os palestrantes 

responderam a todos os questionamentos levantados em plenária. Por fim, o Coordenador 

Nacional do FORPLAD finalizou o Painel. 

 

 

 

 

 



10h45 – 12h00 - Painel 07: Orçamento das Universidades Federais. Palestrante: Weber 

Gomes de Sousa. 

O palestrante deu informações sobre a matriz orçamentária de 2019, sobre o aprimoramento da 

matriz, e sobre os Termos de Execução Descentralizada (TED) – critério de análise de obras e 

equipamentos. A convidada Fernanda Balmant apresentou o programa de necessidades de 

infraestrutura das IFES. 

 
                                  Weber Gomes de Sousa e Fernanda Balmant 

 

Após as apresentações, o Coordenador Nacional do FORPLAD e a Profª. Tânia Mara Francisco 

– UNIFESP, compuseram a mesa de debates. Foi facultado a plenária fazer perguntas. Os 

palestrantes responderam a todos os questionamentos levantados em plenária. Por fim, o 

Coordenador Nacional do FORPLAD finalizou o Painel. 

 

12h00 – 13h00 - Encaminhamentos e Encerramento. 

No final do fórum, foram realizados os seguintes encaminhamentos para serem enviados à 

ANDIFES pela Coordenação Nacional do FORPLAD: 

a-) Regional Sudeste – o Profº Roberto de Souza Rodrigues, coordenador da regional sudeste, 

encaminhou documento onde foram elaboradas várias perguntas aos presidenciáveis. 

 
b-) Regional Sul –  encaminhou documento sobre dificuldades para implantação das exigências 

previstas na Instrução Normativa n° 1/2018/SEGES/MP. 

c-) Comissão de Planejamento e Avaliação – a coordenadora da comissão de planejamento e 

avaliação, Raquel Trindade Borges, encaminhou documento sobre a descentralização 

discricionária de recursos de capital pelo MEC.  

Finalmente, a Coordenação Nacional deu por encerradas as atividades do evento do Rio de 

Janeiro de 2018, agradecendo a todos os presentes. 


