
 

 

Reunião da Comissão de Modelos 
17 de novembro de 2015 - 14h as 19h 

Universidade Federal do ABC 
 

Presentes: Alda Maria Sanchez (UFABC); Lúcia Regina Montanhini (UFPR); Carlito Lariucci (UFG); Lino Sanabria 

(UFGD); Marize Terezinha Lopes Pereira Peres (UFMS); Franklin Matos Silva Junior (UFSB); Poty Rodrigues de Lucena 
(UFOB); Thiago José Galvão das Neves (UFPE); Armando Araújo de Souza Júnior (UFAM); Raquel Borges (UFPA); Wilma 
Gomes Silva Monteiro (UNIFAP); Anilton Salles Garcia (UFES); Jailton Gonçalves Francisco (UFF); Hugo Cerqueira 

(UFMG); Vilson Ongaratto (UFTPR); Tomás Dias Sant’ana (UNIFAL); Convidados: Daniel Pansarelli (UFABC) e Dalva 

Maria de Oliveira Silva (UFU)  

 

Abertura dos Trabalhos e Recomposição da Comissão e seus Desafios para o Biênio  

No ultimo Forplad Nacional realizado durante os dias 03, 04 e 05 de novembro na cidade de Ouro Preto/MG foi 
recomposta a Comissão de Modelos do Forplad, contando agora com 17 membros, compostos por 3 membros por 
regional e a Coordenação composta por Coordenadora e Vice.  
A composição da Comissão de Modelos conta agora com membros novos do Forplad juntamente com membros que 
já estão há tempos atuando na Comissão de Modelos, bem como no Forplad, o que traz uma nova dinâmica para o 
desenvolvimento dos trabalhos que já estão na agenda na Comissão, bem como a inclusão de novos trabalhos. As 
expectativas do grupo estão alinhadas para o processo de desenvolvimento do aprendizado coletivo sobre a Matriz e 
suas implicações nas IFES, há sempre muito a aprender nesse processo de discussões coletivas e um dos pontos altos 
do grupo é a disposição para o desenvolvimento dos trabalhos que já estão alinhados na agenda da Comissão.  
O tema Matriz Andifes é caro as Instituições e a discussão das especificidades das IFES deve sempre considerar o 
espaço coletivo de desenvolvimento; para os membros das novas universidades – UFOB e UFSB – que compõe a 
Comissão de Modelos a proposta é o aprendizado e a colaboração. Para quem já está na Comissão de Modelos há 
algum tempo a certeza é o trabalho constante, e a dedicação para encontrar uma formulação que possa contribuir 
para o crescimento do Sistema Federal de Ensino Superior, e principalmente neste momento de recursos escassos. 
Fazer parte da Comissão de Modelos não traz benefício individual, mas sim compreensão do sistema toda e das 
diversas universidades parceiras que o compõe, e induz o membro a fazer exercício constante de voltar-se para as 
discussões coletivas, pensando naquilo que é melhor para o sistema. Nesses últimos anos de atuação da Comissão de 
Modelos junto a Andifes e ao MEC trouxe a proposta da institucionalização da Matriz em nossas IFES e o sucesso da 
Matriz está consolidada pelas diversas demandas de desenvolvimento e estudos de novas outras Matrizes que 
possam contribuir para o processo de gestão de nossas IFES.  
 

Apresentação do Grupo de Trabalho sobre a Extensão – Raquel Borges & Convidados 

A apresentação foi iniciada com Raquel, coordenadora do grupo de trabalho sobre os Indicadores de Extensão, 
contextualizando a atuação do grupo e o andamento dos trabalhos, indicando o estudo realizado sobre os indicadores 
de extensão em busca de um indicador que possa compor a Matriz Andifes, para atender o decreto 7.233/2010. A 
pró-reitora de Extensão da UFU e representante indicada pela presidência do Forproex para participar da reunião, fez 
a apresentação das discussões que vem acontecendo no fórum que contribuem para a elaboração dos indicadores da 
extensão. As discussões no grupo foram em direção ao entendimento de que inserir parâmetros que abarquem a 
extensão universitária na Matriz Andifes terá um grande impacto na consolidação da Extensão nas IFES, 
reconhecendo a importância dela para a formação do tripé universitário; reconheceu-se ainda que a inclusão de um 
ou mais parâmetros para a extensão na Matriz não é a garantia de que o bolo orçamentário da Matriz seja 
complementado (dinheiro novo, como é chamado); está sendo realizado um trabalho no coletivo do Forproex para a 
validação desses indicadores e que, findo o processo de validação, os resultados serão encaminhados para a 
Comissão de Modelos que fará análise e simulações dos possíveis indicadores que possam ser inseridos na Matriz. 
Segundo o calendário (apresentação disponível no portal do Forplad, Comissão de Modelos) do Forproex eles teriam 
o relatório parcial em 22 de janeiro de 2016 e o relatório final em 31 de março de 2016.  



Composição do Grupo de Trabalho sobre Extensão: Raquel Borges (coordenadora - UFPA) - Carlito Lariucci (UFG) e 
Marize Terezinha Lopes Pereira Peres (UFMS). 

 

Apresentação dos Grupos de Trabalho  
Grupo Matriz EAD - Carlito Lariucci 

Foi apresentado o andamento do estudo e elaboração da Matriz EAD realizado desde novembro de 2014 com sua 
finalização em junho de 2015. Próximos passos: (1) - agendar uma reunião com o Jesualdo e Luis Claudio para 
apresentar a matriz e solicitar um posicionamento para 2016 sobre a inclusão ou não na Lei Orçamentária de 2017; 
(2) - resgatar dados da  Matriz EAD e criar um sub grupo de trabalho para analise desses dados; (3) - elaborar um 
documento com a analise da matriz;  (4) - simular a matriz de EAD com os dados que a Comissão de Modelos tem; (5) 
– solicitar reunião com a CAPES para que a questão da UAB (Universidade Aberta do Brasil) seja esclarecida e 
correlacionada com a Matriz EAD; Orçamento da CAPES: (2015) R$ 6.268.799.399,00;  (2016) R$ 5.300.058.136,00 
(redução de 15%) 
 
Composição do Grupo de Trabalho sobre Matriz EAD: Carlito Lariucci (coordenador - UFG); Alda Maria Sanchez 
(UFABC); Marize Terezinha Lopes Pereira Peres (UFMS); Lucia Regina Montanhini (UFPR);  Raquel Borges (UFPA); 
Vilson Ongarato (UFTPR); Ario Zimmermman (UFRGS); Tomás Dias Sant’ana (UNIFAL). 

 
Grupo Custeio REUNI - Vilson Ongarato 

Este é um trabalho que vem sendo desenvolvido junto com o MEC; a proposta é um recalculo para o valor do REUNI 
para 2017 tendo como proposta diluir a perda dos recursos das IFES para dentro da Matriz; esta é uma discussão 
difícil, mas que precisa ser abordada, pois é de fundamental importância para o Sistema Federal de Ensino Superior.  
 
Composição do Grupo de Trabalho sobre REUNI: Vilson Ongarato (coordenador - UTFPR); Alda Maria Sanchez 
(UFABC); Armando Araújo de Souza Junior (UFAM); Lucia Regina Montanhini (UFPR); Jailton Gonçalves Francisco 
(UFF). 
 

Grupo Peso do Grupo - Lucia Montanhini 
Apresentação dos documentos do Modelo Inglês, base de origem do Peso do Grupo, e considerações acerca das 
alterações que o Modelo Inglês e a necessidade do aprofundamento desse estudo na Comissão de Modelos.  
 
Composição do Grupo de Trabalho sobre Peso do Grupo: Lucia Regina Montanhini (coordenadora - UFPR) - Vilson 
Ongarato (UFTPR); Poty Rodrigues de Lucena (UFOB); Anilton Salles Garcia (UFES); Franklin Matos Silva Junior (UFSB).  

 
Grupo de Evasão&Retenção - Alda  Maria Sanchez 

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.  
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). 
 
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). 
 
 

Modelos para a Comissão de Modelos - Alda Maria Sanchez 
Ao longo do ano de 2015 surgiram diversas demandas para a Comissão de Modelos, consolidando a importância da 
existência de uma Matriz de Alocação de Recursos e principalmente, sinalizando que as especificidades das IFES 
podem ser tratadas em outras matrizes, tornando os modelos mais enxutos e especializados. Abaixo as demandas 
surgidas e seus encaminhamentos:  
 

Matriz para Colégio de Aplicação - após o contato no Forplad Barreiras, a Coordenação Nacional se 

comprometeu a agendar uma reunião com a SESu para discutir a criação deste grupo para elaborar um estudo para a 
uma Matriz para os Colégios de Aplicação; abaixo a composição do Grupo encaminhada para a SESu:  
 
 
 



Representantes do CONDICAp:  
José Luiz Lacerda - C. A. João XXIII/UFJF  - mlacerda@terra.com.br 
Santer Alvares de Matos - CP - UFMG - santermatos@gmail.com 
Édson Luiz Nunes - COLUNI UFV -  elnunes@ufv.br 
 
Representantes da Comissão de Modelos do Forplad:  
Raquel Borges - UFPA - rtborgesufpa@gmail.com 
Hugo Eduardo A da Gama Cerqueira - UFMG - hcerqueira@ufmg.br 
Vilson Ongaratto - UFTPR - vilsonon@uftpr.edu.br 
 

Matriz para Hospitais Veterinários - após o contato no Forplad Goiânia, os representantes do coletivo dos 

hospitais veterinários encaminharam os representantes dos Hospitais Veterinários para a composição do grupo de 
Trabalho; abaixo a composição o grupo pelo Forplad:  
 
Representantes da Comissão de Modelos do Forplad:  
Marize Terezinha Lopes Pereira Peres (UFMS) 
Lucia Regina Montanhini (UFPR) (*) 
Anilton Salles Garcia (UFES) 
Representantes dos Hospitais Veterinários:  (em contato com Felipe Delorme Azevedo para verificar os nomes 
indicados)  
 
Representante da SESu:  
 
 

Grupo de Trabalho CD/FG - grupo solicitado pela ANDIFES e composto por membros da Comissão de Modelos 

(FORPLAD), da Comissão de Recursos Humanos (ANDIFES) e Forgepe: - após a reunião realizada em 2 de junho em 
Santo André (UFABC) os dados da estrutura organizacional das IFES piloto (UFABC, UFG, UFSCar, UNIFAL, UFC, UFPR, 
UFPA e UFMS) foram enviados para o Mauro Rocha Cortes (UFSCar) para tabulação; devido a greve dos técnicos 
administrativos os trabalhos não foram realizados; das 8 IFES piloto apenas 5 enviaram os dados para a UFSCar; o 
objetivo do trabalho deste GT, resgatando o Modelo criado pelo sr Thompson, é parametrizar as alocações de CD/FG 
para o futuro (CD/FG que virão para o sistema); iniciamos uma discussão sobre vertentes dos setores  de 
desenvolvimento de pessoal, bem como modelos de gestão de pessoas do mundo privado; a experiência do modelo 

de gestão por competências.   
 
(em contato com Geci para atualizar as informações) 

 
 
Matriz Assistência Estudantil (PNAES) - Coordenadora Alda (membros: Vilson, Marize, Anilton) relato da 

Coordenação Nacional sobre o tema PNAES e o resgate da necessidade de rever uns parâmetros para a matriz do 
PNAES devido ao processo de discussão de que não havia possibilidade de incremento no valor para o ano de 2016, 
mas possivelmente para 2017; em apresentação realizada no FONAPRACE pela coordenação Nacional, reforçando a  
necessidade de dados auditáveis e mensuráveis, o grupo foi recomposto para desenvolvimento dos trabalhos sob 
esta conjuntura. Foi realizada reunião do FONAPRACE em 07 de outubro de 2015, e a presença deste grupo foi 
requisitada para abordar o tema no painel sobre as alterações na matriz PNAES (reunião em Brasília/DF - ANDIFES); 
participaram dessa reunião, Marize, Tomás, Vilson e Anilton, nesta reunião foi apontada novamente a necessidade 
das variáveis serem auditáveis e mensuráveis; foi ainda apresentada a Matriz PNAES e diversos questionamentos 
foram levantados, podendo ser usados no processo de discussão da nova Matriz; Foi realizado pela ANDIFES em 18 de 
novembro de 2015, seminário sobre Assistência Estudantil, onde foram abordados diversos temas, como por 
exemplo, a heterogeneidade da assistência estudantil em nossas IFES; o valor de corte (salário mínimo) para o 
atendimento ao aluno; compatibilização com o sucesso acadêmico; crítica ao uso do IDH; (outros temas também já 
foram  cogitados, tais como o limite da renda familiar para o aluno receber bolsas pnaes, e desta forma, necessidade 
de rever o decreto que regulamenta os valores para a assistência estudantil; este último deve ser um assunto tratado 
com a Comissão de Orçamento da Andifes) 

 
Representantes da Comissão de Modelos do Forplad: 
Alda Maria Sanchez (UFABC) (*)  
Marize Terezinha Lopes Pereira Peres (UFMS) 
Anilton Salles Garcia (UFES) 
Vilson Ongaratto - UFTPR 
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Representantes do FONAPRACE:  
 Marcelo Recktenvald – Sul (titular) - recktenvald@uffs.edu.br 
Sergio Mendonça – Sudeste (titular) - sergiomendinca@id.uff.br 
Alexandre Cunha Costa – Nordeste (titular) - propae@unilab.edu.br 
Valdir Souza – Centro Oeste (suplente) - valdir.souza@ufms.br 
Manoel Sebastião de Castro – Norte (suplente) - saba_carvalho@yahoo.com.br 

 
 
Matriz Relações Internacionais – foi solicitada a formação de um grupo para estudos de elaboração de uma 

Matriz para as relações internacionais, mas não houve outro contato sobre o assunto ou mesmo a entidade que 
estará trabalhando junto com a Comissão de Modelos.  
 
Representantes da Comissão de Modelos do Forplad: 
Alda Maria Sanchez (UFABC) (*)  
Wilma Monteiro (UNIFAP)  
Armando Araújo de Souza Junior (UFAM) 
Lino Sanabria (UFGD)  

 
 
Matriz de Alocação de Recursos - diversos itens foram pontuados que merecem estudo para o próximo ciclo 

(2016/2017): - Simular os percentuais diferentes para o fator de qualidade (10%) e quantidade (90%); - Parâmetros de 
qualidade - ENADE e CC - discutir o conceito de qualidade na matriz, investigando se contribuem com a alocação de 
recursos para custeio das IFES (avaliação de área física e modelo pedagógico); - Desenvolver a discussão sobre a 
inclusão do RAT - Relação Aluno-Técnico (questão atrelada com a terceirização); - discussão sobre o cenário 
Multicampi. 
 
 
 
Encaminhamentos 

Elaboração dos Planos de Trabalho para os Grupos em andamento 

(sugestão de Plano de Trabalho no arquivo: ‘PlanoTrabalho_Grupos_Comissao de Modelos.doc’) 

Próxima reunião: 01 de fevereiro de 2016 – 14h as 19h; 02 de fevereiro – 9h as 12h  

 

 

Atenciosamente,   

 

 

 

Alda Maria Sanchez - Coordenadora da Comissão de Modelos 

Lúcia Regina Montanhini - Vice coordenadora da Comissão de Modelos 
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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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