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Nº 173, quarta-feira, 5 de setembro de 2012
Nº 25.659/2011 - Acidente da navegação envolvendo o NM
"ELKA ELEFTHERIA", de bandeira liberiana, ocorrido no rio Amazonas, canal do Curuá Grande, Manaus, Amazonas, em 02 de setembro de 2010.
Relator: Exmº Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisora:
Exmª Srª Juíza Maria Cristina Padilha. Autora: a Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o acidente da navegação
tipificado no art. 14, alínea "a" (encalhe), da Lei nº 2.180/54, como
decorrente de causa não apurada acima de qualquer dúvida, mas com
indícios de caso fortuito. Oficiar à Diretoria de Hidrografia e Navegação, encaminhando cópia do presente Acórdão.
Nº 25.930/2011 - Acidente da navegação envolvendo o BP
"MAYCON", ocorrido na bacia de Campos, Campos dos Goytacazes,
Rio de Janeiro, em 22 de setembro de 2010.
Relator: Exmº Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor:
Exmº Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves. Autora: a Procuradoria
Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o acidente da navegação tipificado no art. 14, alínea "b" (avaria ou defeito), da Lei nº
2.180/54, como decorrente de um caso fortuito, acolhendo a promoção por arquivamento da Douta Procuradoria Especial da Marinha.
Nº 26.011/2011 - Acidente da navegação envolvendo a plataforma "PETROBRAS XX", de bandeira liberiana, ocorrido na bacia
de Campos, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, em 03 de julho
de 2010.
Relator: Exmº Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisora:
Exmª Srª Juíza Maria Cristina Padilha. Autora: a Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o acidente da navegação
tipificado no art. 14, alínea "a" (incêndio), da Lei nº 2.180/54, como
decorrente de falha na montagem do sistema por pessoa não identificada nos autos, mandando arquivar os presentes autos, conforme
promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha.
Nº 26.099/2011 - Fato da navegação envolvendo o NM
"CASTILLO DE PLASENCIA" e um tripulante, ocorrido no canal do
porto de Santos, São Paulo, em 05 de junho de 2010.
Relator: Exmº Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor:
Exmº Sr.Juiz Nelson Cavalcante. Autora: a Procuradoria Especial da
Marinha. Decisão unânime: julgar o fato da navegação tipificado no
art. 15, alínea "e" (todos os fatos), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de caso fortuito, mandando arquivar os autos, conforme
promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha.
Nº 26.347/2011 - Fato da navegação envolvendo uma embarcação sem nome, dispensada de inscrição, e um pescador, ocorrido
no rio Canavieiras, município de Lages, Santa Catarina, em 10 de
março de 2011.
Relator: Exmº Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor:
Exmº Sr. Juiz Nelson Cavalcante, Autora: a Procuradoria Especial da
Marinha. Decisão unânime: julgar o fato da navegação tipificado no
art. 15, alínea "e" (todos os fatos), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de infortúnio da própria vítima fatal, mandando arquivar os
presentes autos, conforme promoção Douta Procuradoria Especial da
Marinha.
Esteve presente, pela Procuradoria, a Advogada da União,
Drª Aline Gonzalez Rocha.
Esgotada a matéria da pauta, colocada a palavra à disposição,
e nada mais havendo a tratar, às 17h foi encerrada a Sessão. Do que,
para constar, mandei digitar a presente Ata, que vai assinada pelo
Exmo. Sr. Presidente e por mim, Diretor-Geral da Secretaria.
Em 30 de agosto de 2012.
Vice-Almirante (RM1)LUIZ AUGUSTO CORREIA
Juiz-Presidente
MANOEL MACHADO DOS ANJOS
Secretário

ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS
ARMADAS
CHEFIA DE LOGÍSTICA
PORTARIA N o- 2.334/MD, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012
O CHEFE DE LOGÍSTICA DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Art. 1o da
Portaria no 1350/MD, de 25 de maio de 2011, e considerando o
disposto no Art. 4o do Decreto-Lei nº 1.177, de 21 de junho de 1971,
combinado com o Art. 9º do Decreto nº 2.278, de 17 de julho de
1997, resolve:
Art. 1º Conceder inscrição no Ministério da Defesa (MD) da
empresa SERVIÇOS AÉREOS INDUSTRIAIS SAI LTDA. com sede
na Rua Afonso Braz nº 579 - Vila Nova Conceição, CEP 04511-011,
São Paulo; SP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.006.378/0001-89, como
Organização Especializada Privada, categoria "a", para execução de
aerolevantamento.
Art. 2º Considerar a inscrição válida a partir da data de sua
publicação em Diário Oficial da União, até a data de 2 de agosto de
2017.
Art. 3º Durante o período de vigência da inscrição, a empresa deverá comunicar ao MD qualquer alteração referente à sua
capacitação técnica e/ou jurídica.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ten Brig Ar RICARDO MACHADO VIEIRA

PORTARIA N o- 2.335/MD, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012
O CHEFE DE LOGÍSTICA DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Art. 1º da
Portaria no 1.350/MD, de 25 de maio de 2011, e considerando o
disposto no Art. 4o do Decreto-Lei nº 1.177, de 21 de junho de 1971,
combinado com o Art. 9º do Decreto nº 2.278, de 17 de julho de
1997, resolve:
Art. 1º Conceder inscrição no Ministério da Defesa (MD) à
empresa MR STAUB ENGENHARIA LTDA - EPP, com sede social
na Rua Dom Ático, nº 49, Bairro Seminário, CEP 80240-430, Curitiba, PR, inscrita no CNPJ sob o n° 07.986.569/0001-17, como
Organização Especializada Privada, categoria "c".
Art. 2º Considerar a inscrição válida a partir da data de sua
publicação em Diário Oficial da União, até a data de 4 de setembro
de 2017.
Art. 3º Durante o período de vigência da inscrição, a empresa deverá comunicar ao MD qualquer alteração referente à sua
capacitação técnica e/ou jurídica.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ten Brig Ar RICARDO MACHADO VIEIRA
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Ministério da Educação
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA NORMATIVA N o- 16, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012
Dispõe sobre a dilatação de prazo de utilização de financiamento concedido com
recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), a partir da data da edição
da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de
2010.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, INTERINO,
no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº
10.260, de 12 de julho de 2001, e nas Portarias Normativas MEC nº
15, de 8 de julho de 2011, e nº 23, de 10 de novembro de 2001,
resolve:
Art. 1º O prazo de utilização do financiamento poderá ser
dilatado por até 2 (dois) semestres consecutivos, mediante solicitação
do estudante e validação da Comissão Permanente de Supervisão e
Avaliação (CPSA) do local de oferta do curso, por meio do Sistema
Informatizado do FIES (SisFIES).
Parágrafo único. A dilatação prevista no caput deste artigo
não será considerada no cômputo do prazo de amortização do financiamento a que se refere o art. 1º do Decreto nº 7.790, de agosto
de 2012, ficando mantida, para essa finalidade, a duração regular do
curso.
Art. 2º A solicitação de dilatação do prazo de utilização do
financiamento poderá ser realizada pelo estudante a partir do primeiro
dia do último mês do semestre de encerramento do curso até o último
dia do primeiro trimestre do semestre de referência da dilatação.
Parágrafo único. Para cada semestre a ser dilatado o estudante deverá efetuar solicitação no SisFIES, devendo a primeira
ocorrer a partir do semestre imediatamente seguinte àquele do término do período de utilização do financiamento, observado o limite
de até 2 (dois) semestres consecutivos.
Art. 3º A validação da solicitação de dilatação pela CPSA
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias contados da data da conclusão da
solicitação pelo estudante.
§ 1º Na ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos
incisos I a VIII do art. 23 da Portaria Normativa MEC nº 15, de 2011,
a CPSA não deverá validar a solicitação de dilatação.
§ 2º Havendo validação da solicitação de dilatação, o estudante deverá comparecer à CPSA para assinar o Documento de
Regularidade de Dilatação (DRD), observado o prazo estabelecido no
caput deste artigo.
§ 3º O DRD, que constitui o documento hábil para comprovar a realização da dilatação do prazo de utilização do financiamento, deverá ser impresso em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
sendo uma via destinada ao estudante e a outra à própria CPSA:
I - a via destinada ao estudante deverá ser assinada pelo
estudante e pelo Presidente ou Vice-Presidente da CPSA;
II - a via destinada à CPSA deverá ser assinada pelo estudante e por todos os membros da comissão, incluindo Presidente e
Vice-Presidente, para posterior arquivamento nos termos do § 3º do
art. 24 da Portaria Normativa MEC nº 1, de 22 de janeiro de 2010.
§ 4º Na hipótese de decurso do prazo para validação da
solicitação de dilatação pela CPSA, é facultado ao estudante realizar
nova solicitação de dilatação, desde que o decurso não tenha sido
motivado pelo disposto no § 1º deste artigo e esteja vigente o prazo
regulamentar para essa finalidade.
§ 5º O agente operador do FIES poderá alterar o prazo de
que trata este artigo e, nas hipóteses previstas no art. 25 da Portaria
Normativa MEC nº 1, de 2010, prorrogar o prazo para validar a
solicitação de dilatação.
§ 6º O prazo de que trata este artigo obedecerá ao disposto
no § 1º do art. 4º da Portaria Normativa MEC nº 10, de 30 de abril
de 2010.
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Art. 4º O aditamento do contrato de financiamento, para fins
da dilatação a que se refere esta Portaria, será formalizado juntamente
com o aditamento de renovação semestral do financiamento imediatamente subseqüente, na modalidade de simplificado ou não simplificado, nos termos previstos nos incisos I e II do art. 2º da Portaria
Normativa MEC nº 15, de 2011.
Art. 5º Durante o período de dilatação do financiamento a
realização de transferência somente poderá ocorrer quando destinar-se
à mudança de instituição de ensino para conclusão do curso financiado e desde que a quantidade de semestres a cursar na instituição de
destino não ultrapasse o prazo máximo permitido para dilatação.
Art. 6º O artigo 3º da Portaria Normativa MEC nº 25, de 22
de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art
3º................................................................................................
§ 1º O estudante não poderá efetuar transferência de curso e
de instituição de ensino em um mesmo semestre.
§ 2º A transferência durante o período de dilatação do financiamento somente poderá ocorrer quando destinar-se à mudança
de instituição de ensino para conclusão do curso financiado e desde
que a quantidade de semestres a cursar na instituição de destino não
ultrapasse o prazo máximo permitido para dilatação."
Art. 7º Fica revogado o art. 22 da Portaria Normativa MEC
nº 15, de 2011.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES
o-

PORTARIA N 1.108, DE 31 DE AGOSTO DE 2012
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, na Resolução CNE/CES no 1/2010, e no Parecer no 176/2012,
da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo e-MEC no 201014117, e diante
da conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo
Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável,
resolve:
Art. 1o Fica credenciado o Centro Universitário Estácio de
Sá de Santa Catarina, por transformação da Faculdade Estácio de Sá
de Santa Catarina, com sede na Avenida Leoberto Leal, no 431, bairro
Barreiros, no Município de São José, no Estado de Santa Catarina,
mantido pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., com
sede no Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro,
pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo seguinte.
Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput transcorra prazo superior a 3 (três) anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento estabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
DESPACHO DO MINISTRO
Em 31 de agosto de 2012
Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de
1995, o Ministro de Estado da Educação Interino, homologa o Parecer no 176/2012, da Câmara de Educação Superior, do Conselho
Nacional de Educação, nos termos do Decreto no 5.786/2006 e da
Resolução CNE/CES no 1/2010, favorável ao credenciamento do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina, por transformação
da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, com sede na Avenida
Leoberto Leal, no 431, bairro Barreiros, no Município de São José, no
Estado de Santa Catarina, mantido pela Sociedade de Ensino Superior
Estácio de Sá Ltda., com sede no Município do Rio de Janeiro, no
Estado do Rio de Janeiro, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, fixado
pelo art. 13, § 4o, do Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, bem
como a exigência avaliativa prevista no art. 10, § 7o, do mesmo
Decreto, aprovando também, por este ato, o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Estatuto do Centro Universitário em tela,
conforme consta do processo e-MEC no 201014117.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS
PORTARIA N o- 27, DE 3 DE SETEMBRO DE 2012
A DIRETORA DO CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ,
no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo
23111.008628/12-18, Edital nº 05/2012, publicado no Diário Oficial
da União nº 104, seção 3, p. 47 e 48, de 30 de maio de 2012,
resolve:
Homologar o resultado final do Processo Seletivo, para a
contratação de Professor Substituto, com lotação no Campus Senador
Helvídio Nunes de Barros, na cidade de Picos/PI, da forma como
segue:
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