REUNIAO CONJUNTA DA COMISSAO DE MODELOS E COMISSAO DE ORÇAMENTO
BRASILIA, 18/6/13
PARTICIPANTES – MANHA - ANDIFES
Reuniram-se das 8h30 `as 10h30 os membros da Comissão de Modelos/FORPLAD Marize,
Lucia, Vilson, Ario e Maxmillian para concluir os trabalhos de elaboração das planilhas com a
evolução do custeio e terceirização (UBC), de alunos equivalentes e de OCC.
Das 10h30 às 13h:
Reuniram-se Lucia, Marize, Carlos Torres, Vilson, Ario, Maxmillian, Reitor Zaki, Reitor Maneschi
Reitor Marcone, Reitor Ivan, Reitor Paulo Márcio, Reitor Arimateia, Reitora Dora (somente no
primeiro momento) para discutir a estratégia da negociação com o Secretario Paim.
O Reitor Zaki informou sobre a Portaria que institucionaliza a Matriz OCC (que aguarda
publicação) e que define comissão paritária responsável pela elaboração da Matriz. Deverão
ser indicados pela Andifes 3 reitores e 2 pró-reitores do Forplad para comporem esta
comissão.
Apresentou alguns pontos a serem concluídos:
1) Utilizaremos a Base de dados PingIFes de 2011 ou 2012 dadas as inconsistências que foram
apresentadas pela SESU na ultima reunião?
2) Qual conceito de qualidade de graduação será utilizado considerando a analise da comissão
de modelos?
3) Qual será o aumento mínimo para o PNAES de modo a garantir a inflação, situação que se
altera com novas adesões ao SISU? Fonaprace fez um estudo e solicitou 1,5 bi.
4) O investimento para o Reuni é o pactuado pelos reitores individualmente em fev/2013 com
o secretario Paim? O entendimento de alguns reitores foi de que o que foi negociado na
reunião com o Secretario Paim individualmente era recurso adicional para 2013 e que para
2014 e 2015 teria outro investimento. Há necessidade de esclarecimento. Foi informado pelo
Reitor Paulo Márcio que o recurso de investimento que está na LOA 2013 devera ser
complementado na seguinte ordem: emenda, reabertura de credito e descentralização (como
já informado pela Adriana no Forplad).
Foi informado que será aberto no SIMEC, aba Rede Federal, módulo para alimentar o sistema
com necessidades de investimento para 2014 e 2015.
O Reitor Zaki informou que o trabalho das comissões de orçamento e de modelos foi elogiado
na ultima reunião da Andifes, em Belo Horizonte.
Para a reunião da tarde com o secretario Paim:
Ficaram definidas 3 questões a serem tratadas para a Matriz OCC:

1) Dados de alunos equivalentes 2011 ou 2012? As comissões definiram por encaminhar
sugestão consensuada na Comissão de modelos/Forplad que é de utilizar os dados da Base
2011 considerando que não há tempo para nova coleta e verificações.
2) O crescimento do sistema - de aluno equivalente- no momento temos apenas os dados
para alunos matriculados para o qual se observa um aumento de 7,7% de crescimento.
3) Indicador de qualidade graduação – proposta do Forplad: Utilizar o melhor conceito ENADE
ou CC considerando que 03 IFES tem media ENADE_CC menor que 03; Para as 04 IFES que tem
menos de 50% dos cursos avaliados será utilizada a media do sistema e fazer ponderação para
todas as IFES.
Para PLOA 2014 - Utilizar o estudo obtido com os dados levantados da UBC (90% das IFES
encaminharam): 24% ao ano no período de 2009 a 2013 – evolução da despesa (16 itens da
UBC); a terceirização pura é de 26,4% ao ano e que corresponde a 67,3% da cesta UBC.
Apresentar que o sistema cresceu 10% em tamanho e nossos custos aumentaram 24%.
Para o PNAES garantir aumento da inflação e recalcular com adesão ao SISU - o valor
solicitado pelo Fonaprace é de 1,5 bi
Para o REUNI Investimento: definir um montante de investimento para 2014, para o sistema.
Para o REUNI custeio: solicitar reajuste uma vez que desde 2007 não sofreu nenhum reajuste.

Reunião com o Secretario Paim – Secretaria Executiva (14h30)

Reitor Maneschi : solicitou celeridade na publicação da Portaria que trata da progressão de
desempenho.
Reitor Zaki: Informou que o levantamento PingIfes 2012 apresenta inconsistências e que não
há tempo hábil para nova coleta, daí a necessidade de utilizar a Base de dados de 2011.
Quanto ao conceito de qualidade de graduação a Comissão de modelos recebeu dados do INEP
e fez estudo sugerindo a utilização do melhor conceito (ENADE ou CC).
Secretario Paim: pede que seja utilizado o conceito mais atual, podendo ser inclusive o CPC.
Pediu que agendasse reunião com Secretario Speller e Luís Claudio.
Reitor Zaki apresentou planilhas mostrando a evolução do custeio - Levantamento de custo
feito pela comissão de modelos que apresentou um crescimento de 24% incluindo 2013 e
18% ate 2012.
No REUNI Custeio – está congelado desde 2007 e solicita-se o mesmo % a ser dado na matriz
OCC.
Secretario Paim comenta que “na adesão ao REUNI houve desequilíbrio entre a solicitação de
custeio e pessoal e agora está bastante difícil para corrigir. Não se sabe ainda qual será a

situação orçamentaria para 2014”. Para o Secretario as demandas que o MEC tem são
grandes. Em 2013 foi muito difícil manter o mesmo orçamento e para 2014 não será
diferente. O REUNI quando foi criado foi com a ideia de que seria necessário investimento
para 5 anos e continuamos mantendo o mesmo nível de investimento. O MEC defende que é
necessário a manutenção de investimento para a consolidação do REUNI.
No REUNI Investimento : Em fev/2013 foi feito um levantamento junto as IFES para estimar as
necessidades mas será aberta nova oportunidade no SIMEC, aba Rede Federal, para incluir
alguma necessidade não apresentada à época.
Sobre o PNAES: o Fonaprace fez estudo apresentando necessidade de 1,5 bi.
O Secretario Paim comenta que sabe da enorme demanda porem não será possível atender a
tudo, daí a necessidade de aprofundarmos esta discussão em outra oportunidade. Justificar
em função da terceirização é justo, porém o MPOG não aceitará esta justificativa.
As emendas estão bloqueadas na SOF e a prioridade de liberação é para apoiar o elenco das
obras que acordamos com os reitores.
Pré-agenda: 25 e26/6- SESU/MEC (comissão de modelos/Forplad)
(comissões de modelos/Forplad e de orçamento/Andifes).

e 02/7 Secretario PAIM

Reunião encerrada.
**Após a reunião com o Secaretario Paim, na sala da DIFES/SESU foi solicitado que o FORPLAD
faça estudo de eficientização de gastos e Nota técnica sobre a utilização do conceito de
qualidade de graduação.

