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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 13 de julho de 2011

Nº 61 - INTERESSADO: Universidade da Amazônia. UF: PA
EMENTA: Curso de Direito da Universidade da Amazônia. Pro-
cedimento de supervisão decorrente de resultados insatisfatórios no
ENADE 2006. Celebração de Termo de Saneamento de Deficiências
do referido curso, pela Secretaria de Educação Superior, a partir de
sugestão da Comissão de Ensino Jurídico, após análise da mani-
festação inicial da instituição acerca das condições de oferta do curso.
Visita de reavaliação e verificação de cumprimento das medidas cons-
tantes do Termo. Parecer da Comissão de Especialistas considerando
cumprimento parcialmente satisfatório e recomendando a instauração
de processo administrativo. Instauração de Processo Administrativo
pela SESu. Apresentação de defesa pela da Instituição. Aplica pe-
nalidade de redução adicional de vagas do curso de Direito, como
forma de convolação da penalidade de desativação do curso, prevista
no art. 52, inciso I, do Decreto nº 5.773/2006, em atenção ao art. 2º
da Lei nº 9.784/1999.
PROCESSO: 23000.025978/2007-64

O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Su-
perior, adotando como base os fundamentos da Nota Técnica nº
98/2011-CGSUP/SERES/MEC/ID, que demonstrou (i) que restou
comprovado o descumprimento de algumas medidas e cumprimento
de outras do Termo de Saneamento de Deficiências do curso de
Direito da Universidade da Amazônia - UNAMA, persistindo, con-
tudo, deficiência relacionada à dimensão de corpo docente, à com-
posição da biblioteca e a oferta do curso em local divergente do
autorizado; (ii) que por outro lado, o curso apresentou melhorias
consideráveis e apresentou melhora nos indicadores de qualidade,
com resultados satisfatórios no conceito ENADE e CPC 2009, o que
justifica adequação da penalidade a ser aplicada; (iii) que a Instituição
não apresentou, em sua defesa, argumentos suficientes que demons-
trassem cumprimento total das metas estabelecidas em Termo de
Saneamento de Deficiências, principalmente daquelas relativas às de-
ficiências persistentes; e (iv) foram identificadas razões de fato e de
direito para convolação da pena de desativação de curso em redução
adicional de vagas autorizadas para o curso, em atenção ao princípio
da proporcionalidade; e em atenção aos referenciais substantivos de
qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de avaliação dos
cursos de Direito, e às normas que regulam o processo administrativo
na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos
art. 206, VII, 209, II, 211, § 1º, e 214, III da Constituição Federal, no
art. 46 da LDB, nos art. 2º, I, VI e XIII, 29, 38 e 39 da Lei n°
9.784/1999, e nos art. 49 a 54 e 57 do Decreto nº 5.773/2006, decide
o Processo Administrativo determinando que:

1. Seja reduzida em 10% (dez por cento) as vagas auto-
rizadas do curso superior de Direito, bacharelado - código e-MEC nº
8061 - da Universidade da Amazônia, de 600 (seiscentas) vagas totais
anuais para 540 (quinhentas e quarenta) vagas totais anuais, até a
renovação de seu ato autorizativo no vigente ciclo avaliativo do
SINAES, devendo necessariamente realizar-se avaliação in loco do
curso ofertado na Avenida Senador Lemos, 2809, município de Be-
lém, estado do Pará, como forma de convolação da penalidade de
desativação do curso, prevista no art. 52, inciso I, do Decreto
5.773/2006, em atenção ao princípio da proporcionalidade, previsto
no art. 2º da Lei 9.784/1999.

2. Seja cessada imediatamente a entrada de alunos ao curso
de Direito ofertado no campus BR, localizado à BR 316, município
de Ananindeua, Belém/ Para, quer por processo seletivo quer por
transferência, até integralização do curso dos alunos ingressantes ain-
da no ano de 2004.

3. Seja expedida Portaria de reconhecimento do curso de
Direito ofertado no campus BR para fins únicos de expedição e
registro de diplomas dos alunos listados na planilha eletrônica en-
caminhada pela UNAMA em mensagem eletrônica datada de julho de
2011, constante do Processo.

4. A Universidade da Amazônia divulgue a presente decisão
ao seu corpo discente, docente e técnico-administrativo, por meio de
aviso junto à sala de professores, à Secretaria de Graduação ou órgão
equivalente e, se existente, por sistema acadêmico eletrônico, bem
como faça constar, por prazo de 30 (trinta) dias, contados da no-
tificação do presente Despacho, mensagem clara e ostensiva no link
relativo ao curso de Direito de seu sítio eletrônico - http://www.una-
ma.br/graduacao/cursos/Direito/ - e nos links principais relativos a
processos seletivos, esclarecendo as determinações do Despacho.

5. A Universidade da Amazônia seja notificada da publi-
cação do presente Despacho.

LUIS FERNANDO MASSONETTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PORTARIA No- 2451, DE 21 DE JULHO DE 2011

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS, no exercício da Reitoria, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 46 do Regimento Geral 23070.008381/2010-27, re-
solve:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PORTARIA No- 598, DE 21 DE JULHO DE 2011

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, no exercício da Reitoria, e no uso de suas competências,
resolve homologar e tornar público o resultado do(s) processo seletivo(s) simplificado(s) para contratação de Professor Substituto/Temporário,
conforme ao abaixo discriminado:

1 - Edital nº. 017/2011 - GRST/CFAP/PRORH - Professor Substituto/Temporário
1.1 - FACULDADE DE ENGENHARIA
1.1.1 - Seleção 06 - Depto. de Engenharia Sanitária e Ambiental - Processo nº 2 3 0 7 1 . 0 0 3 3 7 1 / 2 0 11 - 7 6

Classificação Nome Nota
1º Endrik Nardotto Rios 6,68

2 - Edital nº. 019/2011 - GRST/CFAP/PRORH - Professor Substituto/Temporário
2.1 - INSTITUTO DE ARTES DE DESIGN
2.1.1 - Seleção 12 - Depto. de Artes de Design - Processo nº 23071.005991/2011-40

Classificação Nome Nota
1º Guilherme Melick da Cunha 90
2º Fernando Tadeu de Araújo Lima 88
3º Cláudia Carvalho Gaspar Cimino 87
4º Lígia Maria Alves de Lacerda 86
5º Rogério Batista Ferreira da Silva 77

2.1.2 - Seleção 14 - Depto. de Artes de Design - Processo nº 23071.005994/2011-83

Classificação Nome Nota
1º Maria do Carmo Couto da Silva 96
2º Paula Ferrari 86
3º Patrícia Ferreira Moreno Christofoletti 83
4º Mariana Gomes Pause 82
5º Rogéria Olímpio dos Santos 81

2.2 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
2.2.1 - Seleção 16 - Depto. de Farmacologia - Processo nº 23071.006167/2011-15

Classificação Nome Nota
1º Danielle Cristina Zimmermann Franco 87,4
2º Leonardo Meneghin Mendonça 83,5
3º Raquel dos Santos Rosa Peixoto 62

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO SALGUEIRO PEROBELLI

Art. 1º - Rescindir, com fulcro no art. 78, incisos I e III, c/c
o art. 79, I, ambos da Lei nº 8.666, de 21.06.93, o contrato nº
176/2010, referente ao procedimento nº 23070.008381/2010-27, ce-
lebrado entre a Empresa SUBLIME SERVIÇOS GERAIS Ltda., pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
32928418/0001-50, estabelecida na SOF/Sul - Quadra 03 - Conjunto
A - Lotes 02/04 - Guará, /DF e a Universidade Federal de Goiás,
pessoa jurídica de direito público interno, autarquia federal de ensino
e pesquisa, criada pela Lei nº 3.834-C, inscrita no CGC (MF) nº
01567601/0001-43, sediada no prédio da Reitoria, Campus Samam-
baia, nesta Capital.

Art. 2º - Aplicar ainda à Contratada, nos termos do inciso III,
do artigo 87, da norma supramencionada, a pena de suspensão de
participação em licitação e impedimento para contratar com a Ad-
ministração, pelo prazo de 1 (um) ano.

Art. 3º - Determinar a remessa de cópia desta Portaria para
ser publicada na imprensa oficial, bem como a intimação pessoal da
Contratada da rescisão de seu contrato, além do registro do fato no
S I C A F.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

ERIBERTO FRANCISCO BEVILÁQUA MARIN

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
E SOCIAL

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
DE POTENCIALIZAÇÃO DE PESSOAS

PORTARIA No- 619, DE 21 DE JULHO DE 2011

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Po-
tencialização de Pessoas, no uso de suas atribuições e tendo em vista
o que consta do processo nº 23080.039252/2010-61, torna público o
resultado do concurso público para a carreira do Magistério Superior,
realizado pelo Departamento de Botânica do Centro de Ciências Bio-
lógicas, objeto do Edital nº 08/DDPP/2011, publicado no Diário Ofi-
cial da União de 25/02/2011, homologado pelo Conselho da Unidade
em 08/07/2011.

Campo de Conhecimento: Ciências Biológicas ou Oceano-
grafia

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva/DE
Vagas: 01 (uma)
Classe: Adjunto 1

Classificação Candidato Média Final
1º José Bonomi Barufi 8,58
2º Daniela Milstein 7,41

CARLA CRISTINA DUTRA BÚRIGO

GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO DO MINISTRO
Em 20 de julho de 2011

PROCESSO Nº: 17944.000384/2010-93
INTERESSADO: Estado do Rio Grande do Sul
ASSUNTO: Operação de crédito externo a ser celebrada entre o
Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Interamericano de De-
senvolvimento, no valor de até US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, destinada a financiar, par-
cialmente, "Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Rio Gran-
de do Sul - PROFISCO-RS".

Tendo em vista os pareceres da Secretaria do Tesouro Na-
cional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com funda-
mento no art. 40 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
a Resolução do Senado Federal nº 48, de 21 de dezembro de 2007 e
alterações, e considerando a permissão contida na Resolução nº 23, de
14 de julho de 2010, publicada no D.O.U. do dia seguinte, também
daquela Casa Legislativa, e, no uso da competência que me confere o
art. 6º do Decreto-lei nº 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, autorizo
a concessão de garantia da União para o Estado do Rio Grande Sul,
observadas as condições legais e regulamentares pertinentes, nota-
damente a celebração do respectivo contrato de contragarantia entre a
União e o Estado, bem como as formalidades de praxe.

GUIDO MANTEGA

Ministério da Fazenda
.
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