Reunião da Comissão de Modelos
Preparatórias para a elaboração da PLOA
Brasília, 05, 06 e 24, 25 de junho de 2014

Reuniões 5 e 6 de junho de 2014
1 - Nas reuniões realizados nos dias 5 e 6 de junho o GT, com representantes do INEP da DIFES
para análise dos dados da Graduação, ficou estabelecido que o último prazo para correção dos
dados fornecidos pelas IFES ao INEP, seria dia 09 de junho (40 dias após a data inicialmente
prevista);
2 - Foi acertado com o INEP que os conceitos mais recentes dos cursos de graduação (CC e
ENADE) seriam enviados na semana de 09 a 13 de junho;
3 - Devido a impossibilidade da CAPES fornecer dados sobre a pós graduação (Mestrado e
Doutorado) relativos a 2013, seriam utilizados os dados de 2012;
4 - que os dados sobre Residência Médica e Residência Multiprofissional já haviam sido fornecidos e
estavam OK;
5 - sr Fernando Bueno, da DIFES, ficou encarregado da coleta dos dados faltantes para a próxima
reunião dia 18 de junho para análise e possível simulação da Matriz OCC com vistas a elaboração
da proposta orçamentária de 2015;

Reuniões de 24 e 25 de junho de 2014
1 - coleta dos dados
Esta etapa depende das IFES (ou seja, depende de nós). Neste ano tivemos as dificuldades
decorrentes da mudança do Pingifes para o CENSO (dados da graduação) e, da mudança do
sistema de coleta dos dados da pós graduação (nova plataforma SUCUPIRA). Os prazos do CENSO
foram prorrogados mais de uma vez e isso trouxe uma sobrecarga para os responsáveis da
verificação destas informações. Já os dados da pós estão tão incompletos que a Matriz OCC será
calculada com dados da pós de 2012.

2 - Análise dos dados para cálculo dos componentes da fórmula.
Esta etapa foi realizada pelos seguintes participantes:
CENSO/INEP: Laura e Katia
SESU/DIFES: Adriana e Fernando
SESU/DDES-DIFES: Dulce
FORPLAD: Ario, Alda, Tomás, Marize, Lúcia, Kedson, Vilson
Está fase foi concluída na data de hoje (25/06/2014).
Foi aplicada a fórmula da Matriz OCC com base nos dados coletados, verificados e analisados. Estas
informações foram apresentadas na manhã de hoje (quarta feira) à Comissão de Orçamento da
Andifes.

3 - Fase de negociação entre a Comissão de Orçamento da ANDIFES, dois representantes
do Forplad com o MEC, em especial o Secretario Geral e o Ministro do MEC
De posse dos dados preliminares do cálculo da Matriz o Presidente fez uma exposição, na tarde de
hoje (25/06/2014), ao Plenário da ANDIFES para que o Pleno estabelecesse os parâmetros a serem
encaminhados para as negociações com o Secretário Geral e o Ministro da Educação.
O Secretário Luiz Cláudio ficou de apresentar um calendário para a realização das reuniões de
negociações para as próximas semanas.

4 - Os valores resultantes desta negociação serão os encaminhados para o MPOG e Casa
Civil para fechamento da Proposta (PLOA) a ser encaminhada ao Congresso para
apreciação
NOTAS:
A - Lembro a todos que o FORPLAD é um órgão Assessor da Andifes, portanto nós somos
encarregados para a disponibilização de dados com credibilidade para negociar, mas a definição dos
valores não depende do FORPLAD/Comissão de Modelos mas dos resultados da negociação da
Comissão de Orçamento da Andifes e MEC.
B - De acordo com a Portaria que institui a MATRIZ OCC, o FORPLAD tem assento de dois
representantes: O Coordenador Nacional do FORPLAD (Tomás) e o Coordenador da Comissão de
Modelos (Ario) mais três Reitores da Andifes e 5 representantes do MEC;
C - O Anexo a este e-mail contém a apresentação do Reitor Zaki (Coordenador da Comissão de
Orçamento da Andifes) ao Plenário na tarde de hoje que, foi aprovado pelo Pleno, e definiu que
o mínimo a ser solicitado será de 20% para repor a defasagem entre o valores gastos (UBC) e os
valores repassados por conta da Matriz. O objetivo é fugir da indexação do IPCA, pois o IPC-IFES
calculado com base nas UBC aponta por perdas muito grande;
D - Comunico ainda que na mesma Reunião Plenária, obtivemos um espaço para apresentação da
Fórmula da Matriz tal como fizemos na última reunião do FORPLAD em São Paulo.

