
Manifestação do CONSUNI com posicionamento contrário à saída da UFERSA da 
ANDIFES 

(Anexo da Resolução Nº 38/Consuni, de 3 de agosto de 2021) 
 

 
A comunidade da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) recebeu, no dia 
29 de julho de 2021, por meio da imprensa, a notícia da decisão da Reitoria da UFERSA 
e outras quatro universidades federais, de se retirar da Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). 
 
A ANDIFES foi criada em 1989, pouco depois da redemocratização do país, e sempre 
atuou e atua em defesa da universidade pública federal. Até julho de 2021 reunia as 69 
universidades federais promovendo a interlocução das IFES com o Governo Federal, 
com as comunidades universitárias e a sociedade. A atuação sempre aconteceu com 
autonomia e de forma democrática. 
 
Essa desfiliação de nossa Universidade tem muitos impactos negativos.  
 
A ANDIFES, em sua estrutura, é composta de 5 Colégios e 6 Fóruns, que a assessoram: 
- Colégio de Gestores de Comunicação das Universidades Federais (COGECOM); 
- Colégio de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação das IFES (CGTIC); 
- Colégio de Pró-reitores de Graduação das IFES (COGRAD); 
- Colégio de Pró-reitores de Extensão das IFES (COEX); 
- Colégio de Pró-reitores de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação das IFES (COPROPI); 
- Conselho de Gestores de Relações Internacionais das IFES (CGRIFES); 
- Fórum dos Dirigentes de Hospitais Veterinários Universitários (FORDHOV); 
- Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE); 
- Fórum Nacional dos Diretores de Contabilidade e Finanças das Universidades Federais 
(FONDCF); 
- Fórum Nacional de Pró-reitores de Gestão de Pessoas (FORGEPE); 
- Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração (FORPLAD). 
 
Tais Colégios e Fóruns são espaços de discussão, compartilhamento de experiências 
muito importantes para todas as IFES, que fazem a diferença na gestão das instituições.  
 
O compartilhamento de experiências exitosas, o poder do coletivo em discussões com 
representantes do MEC, estudos em andamento no âmbito do Ministério e discussões 
que auxiliam a própria pasta da Educação Nacional, encaminhamentos para as 
implementações das políticas universitárias, dentre outros processos e procedimentos. 
Foram inúmeras as decisões importantes intermediadas pela Andifes nesses mais de 30 
anos de atuação. 
 
Tal decisão pode vir a afetar o Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede 
Nacional (PROFIAP) e a mobilidade nacional de discentes entre as IFES, o Programa 
ANDIFES de Mobilidade Acadêmica, que são coordenados pela Associação Nacional de 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. 
 



A saída da UFERSA desses espaços de discussão vai ser muito prejudicial. O Conselho 
Universitário da UFERSA registra o descontentamento com a decisão da Reitoria e 
expressa que nossa Universidade deve ser parte da ANDIFES, independentemente de 
quem esteja ocupando a Reitoria, e solicita que a UFERSA se mantenha ativa em todos 
os Colégios, Fóruns e no pleno da ANDIFES, mantendo os programas os quais a entidade 
coordena. 


