
 

 

Reunião da Comissão de Modelos 
01 e 02 de fevereiro de 2016 
Universidade Federal do ABC 

 

Presentes: Alda Maria Sanchez (UFABC); Carlito Lariucci (UFG); Lino Sanabria (UFGD); Marize Terezinha Lopes 

Pereira Peres (UFMS); Poty Rodrigues de Lucena (UFOB); Thiago José Galvão das Neves (UFPE); Armando Araújo de 
Souza Júnior (UFAM); Raquel Borges (UFPA); Ario Zimmermann (UFRGS); Anilton Salles Garcia (UFES); Jailton 
Gonçalves Francisco (UFF); Hugo Cerqueira (UFMG); Vilson Ongaratto (UFTPR); Tomás Dias Sant’ana (UNIFAL); 

Convidados: Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG; Comissão de Orçamento da ANDIFES) 

 

Abertura dos Trabalhos e Discussão sobre o Seminário “Financiamento Sustentável das IFES”  

Em 16 de dezembro de 2015, foi realizado pela Andifes o Seminário “O Financiamento Sustentável das Universidades 
Federais”, no qual contou com a participação de diversos palestrantes, desde a discussão de como financiar as 
despesas do cotidiano das IFES, passando pela discussão da expansão e manutenção da qualidade e excelência, a 
autonomia universitária e finalizando com as perspectivas da Matriz Andifes. Diversos pontos para aprimoramento da 
Matriz Andifes foram apresentados e discutidos no Seminário, contribuindo para o aprofundamento do 
conhecimento dos membros da Comissão de Modelos do Forplad quanto a percepção da Andifes sobre o tema.  

A primeira reunião do ano da Comissão de Modelos contou com a discussão sobre a maneira como estamos 
gerenciando a matriz Andifes neste contexto político de alocação de poucos recursos entre as IFES; há uma tensão no 
processo de discussão sobre a Matriz Andifes em virtude do cenário orçamentário e financeiro do sistema federal de 
ensino superior. É importante compreender qual é o papel da Matriz na composição orçamentária das IFES bem como 
seu papel político no âmbito da Andifes e do próprio MEC. A partir dessa análise e compreensão do grupo, podemos 
ter como princípio que a Matriz Andifes deve ser sempre aprimorada. A relação das IFES com o MEC vem cada vez 
mais sendo melhorada e lapidada, e as discussões que a Matriz Andifes proporciona colaboram para essa melhor 
dinâmica de relacionamento. Para a Comissão de Modelos está claro que é melhor ter uma Matriz, mesmo que com 
defeitos a serem corrigidos, do que não haver nenhuma regra para a distribuição do orçamento as IFES, a questão 
que gera insatisfação quanto a Matriz é, na verdade, o tamanho do bolo orçamentário a ser distribuído. Os cortes 
ocorridos no orçamento de 2015 – 10% em Custeio e 50% em Investimento – impactaram de diferentes maneiras nas 
IFES e as respostas a esse corte também foram de maneira diferente; em situação de crise, o que se mostra como 
uma grande questão é que a existência da Matriz Andifes alivia as tensões políticas no processo de alocação de 
recursos do MEC às IFES.  

Desde o final de 2014 o fechamento do exercício tem sido tenso, diversas IFES não fecharam seus anos orçamentários 
devido a não liberação de limites durante os últimos meses do ano; nos anos em que havia maior quantidade de 
recursos para distribuir fora da Matriz, não havia tensão ou dúvidas quanto a viabilidade e os benefícios da Matriz, o 
cenário nesses últimos 2 anos vem se transformando, e a quantidade de recursos está consideravelmente menor, o 
que inviabiliza o atendimento pontual do MEC às IFES, e a atenção passou a ser a eficácia da distribuição 
orçamentária pela Matriz Andifes, que vem sofrendo críticas. O cenário econômico e politico do país pressupõe a 
busca por soluções criativas quanto à captação e alocação de recursos, e neste contexto que o aprimoramento tanto 
dos itens da Matriz quanto dos processos de captação de recursos pelas IFES deve ser aprimorado, questões que 
foram abordadas no Seminário realizado pela Andifes. Proporcionar discussões internas às IFES sobre a Matriz Andifes 
e seus impactos e condicionantes, contribuirá que a Matriz se torne uma ferramenta aliada à gestão institucional.  

Temas para aprofundar:  

Grupo de Evasão&Retenção 
Há um grupo de trabalho que faz parte da Comissão de Planejamento e Avaliação que vem trabalhando com esse 
tema; a Comissão de Modelos ainda não se apropriou dos resultados dos trabalhos desse Grupo, para que a partir 
desses resultados possa iniciar os trabalhos para a construção de uma proposta de novos indicadores; Thiago 
levantou informações com o José Marcio (UFF) sobre os dados que foram coletados junto ao INEP para subsidiar os 



trabalhos do grupo; estamos aguardando as informações; Raquel propõe o uso dos micro dados do Censo da 
Educação Superior para auxiliar nas análises;  
Encaminhamentos: Marize levantará as informações do grupo de Evasão criado em 2012 pela SESU; Coordenação 
Nacional fará contato com o Cograd; Thiago manterá contato com José Marcio (UFF); Alda alinhará as ações junto a 
Comissão de Planejamento e Avaliação.  
 
Composição do Grupo de Trabalho sobre Evasão&Retenção: Alda Maria Sanchez (coordenadora - UFABC); Vilson 
Ongarato (UFTPR); Marize Terezinha Lopes Pereira Peres (UFMS); Anilton Salles Garcia (UFES); Wilma Monteiro 
(UNIFAP); Thiago José Galvão das Neves (UFPE). 
 

Membros do Grupo Evasão e Retenção da Comissão de Planejamento e Avaliação: José Marcio (UFF); Emmanuel 
(UFRN); Alexandre (UFES); Jaime (UFES); Loreine (UNIRIO); Roberto Gambine (UFRJ); Braulio (UNIFEI). 
 

Achados da reunião:  
“a farinha é pouca, meu pirão primeiro!”  
“na casa que falta pão, todo mundo discute e ninguém tem razão” 
 

Participação do Coordenador da Comissão de Orçamento da Andifes  

 

Há a expectativa de que em Maio de 2016 seja apresentada para a Andifes uma versão atualizada da Matriz, com o 
objetivo de tentar que a alocação orçamentária de 2017 seja feita por essa nova proposta; a partir das discussões do 
Seminário realizado em dezembro de 2015, alguns itens foram levantados, quais sejam: RAT (relação Aluno Técnico- 
Administrativo; fatores de qualidade ENADE/CAPES/CC; inclusão da Extensão na Matriz (em andamento) e outros 
parâmetros do decreto 7.233; produtividade docente; os programas de pós-graduação; fator de retenção e peso do 
grupo. Além dessa discussão sobre os parâmetros, foram levantadas também as demandas de outros grupos e fóruns 
para a colaboração da Comissão de Modelos na elaboração e/ou aprimoramento de outras matrizes de alocação de 
recursos: (i) Matriz EAD – matriz está pronta, apenas requerendo algumas simulações; aguardando reunião com o 
secretário Jesualdo; (ii) Matriz HU e Condicap – colaboração na elaboração de suas matrizes (no orçamento de 2016, 
esses recursos não vieram destacados na LOA); Matriz PNAES – aguardando a formalização do grupo pela SESU para 
inicio dos trabalhos.  

Após a apresentação das demandas e temas que a Comissão de Modelos está trabalhando (para maiores detalhes, 
ver memória da reunião de 17 de novembro de 2015), alguns pontos foram destacados: Orlando regatou a questão 
que foi levantada no Seminário sobre a condição dos prédios das IFES, a Comissão de Modelos argumentou que 
compreende a demanda, e que talvez não seja esse o papel da Matriz, e que pode ser elaborado outro estudo sobre a 
questão patrimonial das IFES; a Comissão de Orçamento da Andifes contará com a colaboração do sr Nelson Amaral 
(UFG) nas análises necessárias para o aprimoramento da Matriz Andifes; o processo de discussão levantou temas que 
já estão na agenda da Comissão de Modelos, tais como: Peso do grupo, lei Orgânica,  RAT, REUNI, itens da qualidade, 
atualização da UBC, análise do papel da matriz no sistema, custo dos alunos, responsabilidade social das IFES, 
participação das IFES no 10% para a educação, lógica indutora da Matriz, que contribuíram para a priorização dos 
trabalhos da Comissão de Modelos, de acordo com a demanda da Comissão de Orçamento da Andifes. 

 

  



Encaminhamentos:  

1) Fortalecer os argumentos para justificar a necessidade de crescimento do bolo orçamentário: 
a. Histórico do bolo; 
b. Atualização da UBC; 
c. Valores congelados do Reuni de 2008 a 2012;  
d. Índices de crescimento do Sistema Federal de Ensino Superior; 
e. Indicadores de crescimento da Terceirização nas IFES.  

 

Grupo de Trabalho: Tomás, Vilson, Alda e Lucia 

 
2) Estudo sobre Terceirização: utilizar a pesquisa que está no ar no portal do Forplad; olhar os dados sob a 

perspectiva da relação Tecnico-Administrativo versus Terceirizados;  

Grupo de Trabalho: Tomás, Poty, Carlito, Armando, Péricles, Ário 

 

3) Estudo sobre Fator de Retenção – trabalho conjunto com o Grupo Evasão&Retenção do Forplad;  
 

Grupo de Trabalho: Grupo da Comissão de Modelos e Comissão de Planejamento e Avaliação 

 
4) Estudo da parcela de 10% na formula da Matriz: 

a. ENADE 
b. Conceito de Cursos 
c. CAPES 
d. Retirar a ‘equalização’ dos cálculos desses índices para verificar seus impactos no modelo;  

Grupo de Trabalho: Hugo, Anilton, Lino e Marize. 

 

 

Próximas reuniões: 

 da Coordenação: 23 de fevereiro de 2016   

 da Comissão: final de março  

 

 

Atenciosamente,   

Alda Maria Sanchez - Coordenadora da Comissão de Modelos 

Lúcia Regina Montanhini - Vice coordenadora da Comissão de Modelos 

 

  



Composição da Comissão de Modelos 

Coordenação: 

Alda Maria Sanchez - Coordenadora da Comissão de Modelos 

Lúcia Regina Montanhini - Vice coordenadora da Comissão de Modelos 

 
Centro Oeste: 
Carlito Lariucci (UFG) - lariucci@ufg.br 
Lino Sanabria (UFGD) - linosanabria@ufgd.edu.br 
Marize Terezinha Lopes Pereira Peres (UFMS)  - marize.peres@ufms.br 
 
Nordeste: 
Franklin Matos Silva Junior (UFSB) - matos.franklin@gmail.com 
Poty Rodrigues de Lucena (UFOB) - proplan@ufob.edu.br 
Thiago José Galvão das Neves (UFPE) - thiago.neves@ufpe.br 
 
Norte: 
Armando Araújo de Souza Júnior (UFAM) - armando-jr07@bol.com.br 
Raquel Borges (UFPA) - rtborgesufpa@gmail.com 
Wilma Gomes Silva Monteiro (UNIFAP) - wgsmonteiro@gmail.com 
 
Sudeste: 
Anilton Salles Garcia (UFES) - anilton.garcia@ufes.br 
Jailton Gonçalves Francisco (UFF) - jailtongf@id.uff.br  
Hugo Eduardo A. da Gama Cerqueira (UFMG) - hcerqueira@ufmg.br 
 
Sul: 
Ario Zimmermann (UFRGS) - ario.zimmermann@ufrgs.br 
Péricles Brustolin (UFFS) - plbrus@gmail.com 
Vilson Ongaratto (UFTPR) - vilsonon@utfpr.edu.br 
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