REUNIAO 02/7/13
Secretaria Executiva - MEC
COMISSAO DE MODELOS E COMISSAO DE ORÇAMENTO
As 9h30 min reuniram-se na sede da Andifes reitor Zaki, reitora Dora, reitor Marcone, reitor
Paulo Marcio, Vilson, Ario, Marize, Silvana para discutirem previamente os pontos a serem
tratados com o Secretario Paim, reunião agendada para as 11h30min.
No inicio da reunião Orlando coloca uma proposta sobre o indicador de qualidade de
graduação de utilizar um dos conceitos ou a media deles ao invés de utilizar o melhor conceito.
Reitor Zaki justifica que já foi discutido na Comissão de Modelos e no Pleno da Andifes a
utilização do melhor conceito e que neste ano seria utilizado desta maneira podendo ser
aprimorado para o próximo ano.
Em discussão, o Reitor Zaki justificou que a proposta foi discutida na Comissão de Modelos e
aprovada no Pleno da Andifes. Assim, é muito difícil propor qualquer alteração neste
momento e inclusive a matéria já foi aprovada pelo Pleno. Todos entenderam que o melhor
conceito não prejudicaria ninguém. Mas que é possível aprofundar para o ano seguinte.
Reitor Zaki solicitou que fosse feita uma retrospectiva da ultima reunião (com a memória
elaborada pela Marize). Silvana fez leitura dos principais pontos abordados na reunião para
contextualizar .
O Reitor Zaki informou que já havia sido feita solicitação ao reitor Maneschi para indicar 3
reitores da Andifes e 2 pró-reitores do Forplad para composição da comissão a ser indicada
após publicação da portaria.
Ao ser questionado qual seria os nomes a serem indicados pelo Forplad, Silvana sugeriu que
ficasse uma vinculação com a função dentro do Forplad, podendo ser a coordenação nacional
do Forplad e a coordenação da Comissão de Modelos. Assim, na alteração da situação haveria
também a substituição dos participantes.
O Reitor Paulo Márcio pondera que embora o Secretario Paim não aceite o reajuste do Reuni
custeio , na ultima reunião comentou que poderia aumentar o valor da Matriz OCC.
Silvana informa que foi simulada a Matriz OCC apenas com o IPCA de 6,5%, com 16,5%, 18% +
IPCA, 24% + IPCA. Informou ainda que Maria Fernanda sugeriu simular apenas com o IPCA
para ver o crescimento mínimo, mas que a comissão de modelos havia firmado o compromisso
de que o crescimento de 10% + IPCA (6,5%) era ponto de partida para começar a negociação,
de modo que não seria possível pensar em menos que 18%.
A Reitora Dora coloca que há uma critica grande ao Reuni de que ele foi implantado sem a
devida qualidade. As manifestações já estão chegando as Universidades e precisamos estar
atentos. Não é possível falar nos recursos de investimento para consolidação do Reuni sem
aumentar o custeio, houve um crescimento grande de edificações, de contratação de

docentes, de técnicos, etc. e tudo isso demanda mais custeio para arcar com o pagamento
dos contratos sem os quais as nossas Universidades não tem como sobreviver.
Reitor Zaki apresenta os possíveis pontos para a negociação da Matriz OCC:
Piso: 10% + IPCA= 18% que é o ponto mínimo de onde deveremos partir.
2,305 bi inicial com reajuste de 10% + o IPCA elevará a o montante para R$2.700.307,00
Plano A: 2,305 bi + 10% elevara para 2,58 bi + IPCA (6,5%) elevará para 2,70 bi + mínimo da
terceirização (18%) elevara para 2,99 bi
Plano B: Com 24% sobre o montante inicial será elevado para 2,85 bi
**(Com apenas 10% o montante da matriz de 2,305 bi será elevado a 2,535 bi + 18% elevara
a 2.991,890 bi)
Como proposta também ficou de se colocar para depois da negociação o reajuste no valor do
Reuni Custeio ($813.000.000,00/ano passado). Aplicando 10% elevará para R$ 894.300.000,00
+ IPCA ( 6,5%) elevará para R$952.429.000,00 se for considerado um aumento de 18% que
seria o mínimo necessário para 2014.
Reitor Zaki informa os pontos a serem tratados com o secretario Paim:
Como ficou o indicador da qualidade da graduação decorrente da reunião com o Secretario
Speller?
Discutir a negociação para a Matriz OCC.
Com relação ao PNAES perguntaremos qual será a proposta do governo? Fonaprace tem
estudo solicitando 1,5 bi que a Andifes ira defender.
As 12h30 min fomos informados pela secretária da Secretaria Executiva que por motivo de
agenda do Secretario Paim não seria possível a reunião e que estava transferida para as 17h00
min.
As 17h10 min a comissão foi recebida pelo Secretario Speller o qual anunciou que infelizmente
o Secretario Paim não poderia comparecer na reunião porque estava em outra discussão
sobre os recursos a serem destinados para a educação (petróleo e pré-sal) e que seria
necessário agendar reunião para o dia 9/7, 15h00 min.

