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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE VIÇOSA
PORTARIA N o- 1.218, DE 14 DE SETEMBRO DE 2011
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas
atribuições, conferidas pelo Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o que consta do
Processo 004044/2011, resolve:
Tornar sem efeito a Portaria 1044/2011, de 16 de agosto de
2011, publicada no DOU de 18 de agosto de 2011, seção I, página
159.

1
fundamento expresso nos arts. 206, VII, 209, I e II, 211, § 1º, e 214,o
III da Constituição Federal, nos art. 10, 11, 47 a 53 do Decreto n o5.773/2006, nos arts. 33, § 2º, e 35-C
da Portaria Normativa MEC n 40/2007 e no art. 45 da Lei n o- 9.784/1999, no uso de suas atribuições, determina que:
1. Seja reconhecido o cumprimento da condição de vigência
da medida cautelar prevista no item "ii" do Despacho n o- 16, de 17
fevereiro de 2011, publicado no Diário Oficial da União em 18 de
fevereiro de 2011, pelo que configurada sua revogação;
2. A Instituição de Educação Superior seja notificada da
publicação do Despacho.
LUÍS FERNANDO MASSONETTO

FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS
DA MATEMÁTICAS E DA NATUREZA
INSTITUTO DE QUÍMICA

RESOLUÇÃO N o- 4, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011

PORTARIA N o- 6.551, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011

NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES

Dispõe sobre os aditamentos simplificados
e não simplificados do 2 o- semestre de 2010
e do 1 o- e 2 o- semestres de 2011, relativos
aos contratos de financiamento do Fundo
de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior (FIES) formalizados a partir da
edição da Lei n o- 12.202, de 2010.
O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo art. 15 do Anexo I do Decreto n o7.481, de 16 de maio de 2011, publicado no Diário Oficial da União
de 17 de maio de 2011, e considerando o disposto no inciso II do art.
3 o- da Lei n o- 10.260, de 12 de julho de 2001, e no art. 47 da Portaria
Normativa MEC n o- 15, de 8 de julho de 2011, resolve:
Art. 1 o- Prorrogar para o dia 31 de outubro de 2011, o prazo
estabelecido na Resolução FNDE n o- 3, de 28 de julho de 2011, para
realização dos aditamentos simplificados e não simplificados do 2 osemestre de 2010 e do 1 o- semestre de 2011, relativos aos contratos de
financiamento celebrados a partir da publicação da Lei n o- 12.202, de
14 de janeiro de 2010.
Art. 2 o- Os aditamentos simplificados e não simplificados do
2 o- semestre de 2011, relativos aos contratos de financiamentos celebrados a partir da data da publicação da Lei n o- 12.202, de 14 de
janeiro de 2010, deverão ser realizados no período de 3 de outubro a
31 de dezembro de 2011.
Parágrafo único. Os aditamentos de que tratam os arts. 1 o- e
2 o- desta Resolução deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), disponível nas páginas eletrônicas do
Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, nos endereços www.mec.gov.br e www.fnde.gov.br.
Art. 3 o- Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

A Diretora do Instituto de Química da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Professora Cássia Curan Turci, no uso de suas
atribuições, retificando a portaria n° 6297, de 06 de Setembro de
2011, publicada no BUFRJ n° 37 de 15 de Setembro de 2011, resolve:
Tornar público o resultado do Processo Seletivo para provimento de três vagas de Professor Temporário de Expansão para o
Departamento de Química Inorgânica, Área de Química Inorgânica,
do Instituto de Química da Universidade
Federal do Rio de Janeiro,
observado o disposto no Edital n o- 82, de 20 de julho de 2011,
publicado no Diário Oficial da União nº140, seção 03, de 22 de julho
de 2011.
Aprovados
- Classificação Final
1 oo- Colocado: Cristina Maria Pereira dos Santos
2 o Colocado: Nakedia Maysa Freitas Carvalho
3 o- Colocado: Mauricio Tavares de Macedo Cruz
4 o- Colocado: Rachel Dias dos Santos
5 - Colocado: Jonatas Carneiro da Silva
CÁSSIA CURAN TURCI
o-

PORTARIA N 6.552, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011
A Diretora do Instituto de Química da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Professora Cássia Curan Turci, no uso de suas
atribuições, resolve:
Tornar público o resultado do Processo Seletivo para provimento de uma vaga de Professor Temporário de Expansão para o
Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica, do Instituto de
Química da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, observado o
disposto no Edital n o- 82, de 20 de julho de 2011, publicado no Diário
Oficial da União nº140, seção 03, de 22 de julho de 2011.
Aprovados
- Classificação Final
1 oo- Colocado: Thiago Estevam Parente Martins
2 Colocado: Sérgio Cantú Mannarino
CÁSSIA CURAN TURCI

JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS VITÓRIA
PORTARIA N o- 411, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011
O DIRETOR GERAL DO CAMPUS VITÓRIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:
Homologar o Resultado do Processo Seletivo Simplificado
destinado à Contratação de Professor Substituto de que trata o Edital
n o- 06/2011, conforme relação anexa.

PORTARIA N o- 6.553, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011
A Diretora do Instituto de Química da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Professora Cássia Curan Turci, no uso de suas
atribuições, resolve:
Tornar público o resultado do Processo Seletivo para provimento de três vagas de Professor Temporário de Expansão para o
Departamento de Química Analítica, Área de Química Analítica, do
Instituto de Química da Universidade
Federal do Rio de Janeiro,
observado o disposto no Edital n o- 82, de 20 de julho de 2011,
publicado no Diário Oficial da União nº140, seção 03, de 22 de julho
de 2011.
Aprovados
- Classificação Final
1 oo- Colocado: Tatiana Chaves Lorençatto
2 - Colocado: Jéssica Frontino Paulino
CÁSSIA CURAN TURCI

ANEXO
Área de Estudo/Disciplina: Segurança do Trabalho - 40 Horas
o-

N de Inscrição

Nome do Candidato

Ponto

Classificação

NÃO HOUVE CANDIDATO HABILITADO

RICARDO PAIVA

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 15 de agosto de 2011
N o- 136 - INTERESSADO: Faculdade Evolutivo - FACE
PROCESSO N o- 23000.011369/2010-23
O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, adotando por base os fundamentos expostos na Nota Técnica
on 198/2011-CGSUP/SERES/MEC, que (i) a IES cumpriu as determinações contidas no Despacho nº16/2011, de 18 de fevereiro de
2011; (ii) o processo de recredenciamento 201102393 ultrapassou a
fase de Despacho Saneador com parecer satisfatório; (iii) a inexistência de pedido de renovação de reconhecimento dos cursos de
Comunicação Social e Turismo na forma e prazo definidos no marco
regulatório da Educação Superior; em atenção às normas que regulam
o processo administrativo na Administração Pública Federal, e com

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA
DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
DE POTENCIALIZAÇÃO DE PESSOAS
PORTARIA N o- 1.026, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011
A Diretora, do Departamento de Desenvolvimento de Potencialização de Pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina,
noo uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do processo
n - 23080.030196/2011-81 resolve:
Homologar o resultado do Processo Seletivo Simplificado do
Departamento
de Engenharia Civil - ECV/CTC, instituído pelo Edital
on 109/DDPP/2011,o de 25 de agosto de 2011, publicado no Diário
Oficial da União n - 165, Seção 3, de 26/08/2011.
Campo de Conhecimento: Engenharia Civil - Área: Construção Civil.
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais.
N° de Vagas: 01 (uma).
Classificação
1º

Candidato
Joelcio Luiz Stocco

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012011091600020

Média Final
9,5

CARLA CRISTINA DUTRA BÚRIGO

Nº 179, sexta-feira, 16 de setembro de 2011
.

Ministério da Fazenda
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA INTERMINISTERIAL N o- 453, DE 14 DE
SETEMBRO DE 2011

OS MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA, DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que
lhes confere o art. 3o, da Lei no 8.427, de 27 de maio de 1992, e tendo
em vista o amparo previsto pela Política de Garantia de Preços Mínimos- PGPM, de que trata o Decreto-Lei no 79, de 19 de dezembro
de 1966, e o que consta no Processo no 10168.001509/2011-81, resolvem:
Art. 1o Estabelecer os seguintes parâmetros para a concessão
de subvenção econômica, na forma de equalização de preços, por
meio de leilões públicos a serem realizados pela Companhia Nacional
de Abastecimento- Conab e por intermédio dos instrumentos de apoio
à comercialização do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural
e/ou sua Cooperativa- PEPRO e do Prêmio de Escoamento de Produto- PEP, para o trigo em grãos, da safra 2011:
I - participantes dos leilões:
a) no PEPRO: produtores rurais e suas cooperativas;
b) no PEP: indústrias moageiras de trigo e comerciantes de
cereais;
II - preços mínimos: vigentes na data de realização dos
leilões, aprovados em portaria pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
III - volume de recursos: até R$150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais), limitado as Operações Oficiais de Créditos- OOC, na rubrica Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários;
IV - Valor Máximo do Prêmio de Escoamento (VMPE):
a) para as operações estaduais:
VMPE = PM - Pm, onde:
VMPE = Valor Máximo do Prêmio de Escoamento;
PM = Preço Mínimo do produto no estado de produção;
Pm = Preço médio de mercado do produto no estado de
produção, dos 5 (cinco) últimos dias anteriores à data limite para
divulgação do aviso do leilão.
b) para as operações interestaduais:
VMPE = PM + CMRa - (PI + CMRb), onde:
VMPE = Valor Máximo do Prêmio de Escoamento;
PM = Preço Mínimo do produto no estado de produção;
CMRa = Custo Médio de Remoção do produto do estado ou
da região da produção do trigo em grãos para o estado ou região
geográfica de destino do produto, dos 5 (cinco) últimos dias anteriores à data limite para divulgação do aviso do leilão;
PI = Paridade de Importação CIF no porto brasileiro de
importação, expresso em real pela média da taxa de cambio, dos 5
(cinco) últimos dias anteriores à data limite para divulgação do aviso
do leilão;
CMRb = Custo Médio de Remoção do produto no porto
brasileiro de importação para o estado ou região geográfica de destino
do produto in natura, dos 5 (cinco) últimos dias anteriores à data
limite para divulgação do aviso do leilão.
V - o valor para o cálculo do custo médio de remoção
terrestre (CMRa e CMRb) será de R$0,09 (nove centavos de real) por
quilômetro por tonelada, considerando a cabotagem quando for o
caso, podendo ser incorporado ágio ou deságio, observado o disposto
no inciso VI;
VI - quando da utilização da prerrogativa de ágio ou deságio
de que trata o inciso V deste artigo, o valor do frete será definido,
para cada leilão, pelos representantes do grupo interministerial de que
trata o art. 4o, com base em proposta elaborada pelo MAPA;
VII - os valores utilizados nos cálculos baseados nas fórmulas definidas deverão ser coletados em entidades reconhecidas
como operadoras do mercado e indicadas na memória de cálculo;
§ 1o na data da realização do leilão os participantes deverão
estar adimplente junto ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e possuir cadastro em situação
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf).
§ 2o o prazo de comprovação de venda pelo produtor rural
e/ou sua cooperativado deverá ser compatível com o período de
contratação das operações de Aquisição do Governo Federal (AGF)
estabelecido, pelo MAPA, para cada produto/Unidade da Federação
(UF);
§ 3o no PEPRO, o arrematante do prêmio deverá disponibilizar, por meio eletrônico à Conab, a listagem de cada operação,
com as seguintes informações:
a) identificação completa de todos os agentes econômicos
envolvidos na operação; ou
b) quando o arrematante for cooperativa deverá ser informado, para cada cooperado beneficiário, o nome com o respectivo
número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ), a quantidade vendida, município e UF da
produção.
§ 4o no PEP, o arrematante do prêmio deverá disponibilizar,
por meio eletrônico à Conab, a listagem de cada operação, com as
seguintes informações:
a) nome completo de todos os produtores rurais e das cooperativas com os respectivos números dos CPF ou dos CNPJ, com
as quantidades vendidas, os municípios e as UF's da produção do
produto; e
b) quando o vendedor for cooperativa deverá ser informado
também, para cada cooperado beneficiário da operação, o nome com
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