
REUNIAO  COMISSAO DE ORÇAMENTO E COMISSAO DE MODELOS 

ANDIFES/SESU 

BRASILIA 07-5-13 

 

REUNIAO MANHA – ANDIFES 

Reitor Paulo Marcio/UNIFAL, Silvana, Lucia, Marize,  Reitor Ivan/UnB, Ario, Charles,  

Maxmilian, Mauricio/UFMG, Reitor  Marcone/UFOP 

 

Assuntos  discutidos: 

1) Indicador de qualidade de graduação  para a Matriz de OCC – qual o melhor 

parâmetro: IGC? CPC? CC? Devera ser concluído com a reunião da tarde com a 

presença da DIFES/SESU e INEP. 

2) Oficio 65/2013 DIFES/SESU  encaminhado pela Adriana para o presidente da Comissão 

de Orçamento a respeito dos critérios utilizados para distribuição do orçamento 2013. 

3) Pautar junto a DIFES/SESU sobre a existência orçamento especifico para pagamento de 

“tutoria” na execução do Programa de bolsa permanência do MEC. 

 

Proposta consensuada 1):  Consolidação de uma cesta de cursos avaliados (com conceito) em 

relação com a nota media de cada curso no sistema IFES. 

Duvidas: disponibilidade dos dados,  utilização de dados auditáveis, prazo de coleta INEP 

Proposta consensuada 2): Verificar com SESU/MEC se o oficio 65/2013 – DIFES/SESU é a NOTA 

TECNICA.   

Proposta consensuada 3): Apresentar demanda sobre a existência de orçamento especifico 

para pagamento de “tutoria” vinculada ao Programa de bolsas permanência do MEC. 

 

 

REUNIAO TARDE – DIFES/ SESU 

Adriana, Renato, Claudia INEP, Luis Claudio INEP, reitor Paulo Marcio, Silvana, Marize, Ario, 

Maxmilian, Charles, Mauricio/UFMG, Pro-reitor  UnB, Lucia 

 

Apresentação pela DIFES/SESU  da versão final da Portaria e Anexo I 



Composição da Comissão Paritária: Foram feitas poucas sugestões de alteração sendo que 

serão 05 membros do MEC e 05 representantes  das IFES indicados pela Andifes, com os 

respectivos suplentes. 

DIFES/SESU indicou que após a publicação da portaria com o anexo I a SESU/MEC  instituirá 

grupos de trabalho para discutir matriz EAD (Teatini, Speler) e Extensão (Forproext, Andifes).  

Como questionamento ficou a necessidade de discutir a viabilização por meio de Fundação de 

Apoio, uma vez que há especificidades, como pagamento de bolsas de tutorias por exemplo. 

Oficio 65/2013 DIFES/SESU ficou consolidado como a Nota técnica, ainda que não assim 

denominado  (explicação da distribuição do orçamento 2013). 

Discussão sobre o indicador de qualidade de graduação: 

O debate se deu em dois momentos e contou com a participação de Claudia/INEP e Luis 

Claudio/INEP  

Proposta consensuada: Após longa discussão a respeito dos indicadores utilizados pelo INEP 

para avaliação da graduação chegou-se a um consenso de que a melhor sugestão é a utilização 

do ENADE (Exame nacional de desempenho de estudantes). Caso não tenha, utilizar o CC 

(Conceito de Curso). O  INEP possui estes dados para os  03 últimos anos (2009, 2010,2011). 

Desta forma  serão considerados os cursos avaliados de cada IFES, de modo que o valor a ser 

lançado será o resultado da media de todos os cursos que possuem avaliação em cada 

Instituição.  

Encaminhamentos: 

1) Renato devera encaminhar planilha com os cursos da Base PingIfes  para  Claudia/INEP 

de modo que ela possa alimentar com os dados das avaliações. 

2) INEP levara em torno de uma semana para alimentar a planilha. Encaminhara para 

DIFES/SESU sem nome das IFES para simulação. 

3) Agendar próxima reunião para o dia 28/5 as 14h30 na DIFES/SESU com as comissões 

de modelo/Forplad e comissão de Orçamento da Andifes e INEP. 

Discussão sobre coleta PinfIFES: 

Adriana apresentou planilha com as IFES (representa o fechamento da coleta PingIFes em 

termos de vagas ofertadas, ingressantes, matriculados  e concluintes) e solicitou empenho das 

IFES para envio dos dados dos concluintes ate o dia 10/5 próximo. Também apresentou o 

oficio 11/2013 - DIFES/SESU que foi encaminhado aos reitores na data de hoje. 

Verificou-se que até aquela data (7/5) ainda havia varias inconsistências em termos de dados 

lançados e com varias IFES apresentando perda de alunos . Cerca de 50% das IFES apresentava 

inconsistência no lançamento das informações. 

 


