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Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de
1995, o Ministro de Estado da Educação, HOMOLOGA o Parecer no

261/2009, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação, que conhece do recurso para, no mérito, negar-lhe pro-
vimento, mantendo os efeitos da decisão contida na Portaria no 1.008,
de 4 de dezembro 2008, da Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação, que indefere o pedido de autorização para o
funcionamento do curso de Letras, licenciatura, com habilitação em
Língua Portuguesa e Língua Espanhola e respectivas literaturas, plei-
teado pela Faculdade de Educação de Alta Floresta, localizada na
Avenida Leandro Adorno, s/no, no município de Alta Floresta, Estado
do Mato Grosso, mantida pela União da Faculdades de Alta Floresta
(UNIFLOR), nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Decreto nº
5.773/2006, conforme consta do processo e-MEC no 20078180.

FERNANDO HADDAD

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

PORTARIA No- 173, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2009

Dispõe sobre a descentralização de crédito
orçamentário para apoio às Instituições Fe-
derais de Ensino e/ou Pesquisa para aqui-
sição de equipamentos de pequeno e médio
portes, destinados a laboratórios de pesqui-
sa vinculados a programas de Pós-Gradua-
ção recomendados pela Capes.

O Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior - CAPES, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.316, de
20/12/2007, publicado no DOU de 21 subseqüente, no Decreto nº
6.170 de 25 de junho de 2007, na Portaria Interministerial nº
MP/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008 e considerando a
instrução do Processo nº 23038.021284/2009-92, resolve:

Art. 1º Descentralizar, na forma de destaque, os créditos orçamen-
tários referentes à ação 4019 - Fomento à Pós-Graduação Nacional (Programa
de Trabalho 12571137540190001/PTRES 003133), Fontes de Recursos:
0112/0282 para o Programa Pró-Equipamentos Institucional Edital 11/2009,
Natureza da Despesa 449052. Na execução deverá ser observado o correspon-
dente Plano de Trabalho de cada Unidade Gestora constante na tabela anexa.

Art. 2º É vedada à utilização dos recursos descentralizados
fora do objeto da descentralização.

Art. 3º É vedada a transferência dos créditos recebidos às
Fundações de Apoio.

Art. 4º As instituições executoras dos créditos orçamentários
descentralizados deverão restituir à CAPES os créditos transferidos e
não empenhados até o final do exercício de 2009, observada a Norma
de Encerramento do Exercício de 2009, expedida pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN/MF).

Art. 5º A prestação de contas referente aos créditos recebidos
comporão a prestação de conta global anual das instituições exe-
cutoras dos créditos orçamentários descentralizados.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua as-
sinatura.

JORGE ALMEIDA GUIMARÃES

Republica por ter sido publicada com incorreções no Diário
Oficial de 08/12/2009, seção 1, pág. 46.

Pró-Equipamentos Institucional 2009
Valores aprovados para Instituições Federais
de Ensino Superior no âmbito do item 1.4.3
do Edital 11/2009

SIGLA DA IFES TOTAL CAPITAL
CEFET-RJ 78.837,17
UFBA 1.869.870,04
UFC 1.977.089,42
UFCG 299.826,00
UFMT 2 11 . 8 0 0 , 0 0
U F PA 1.077.013,71
UFS 53.100,00
UFSCAR 860.195,00
UFT 500.000,00
UFTM 264.250,00
UFV 1.000.000,00
UNB 1.998.523,06
U N I FA P 498.359,86
UNIFEI 130.000,00
UNIFESP 1.480.622,74

12.299.487,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO CEARÁ

PORTARIA No- 993, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2009

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ, no uso de suas atribuições
e considerando o que dispõe o item 11.1 do Edital nº 018/CCC e
021/CCC-CEFETCE/2008 (DOU 23/10/2008 e 02/12/2008 respec-
tivamente), resolve:

Prorrogar a validade do concurso público, objeto do su-
pramencionado Edital nº 018 e 021/CCC, por mais um ano, conforme
homologação constante da Portaria nº 691/GDG, de 24/12/2008
(DOU 26/12/2008).

CLÁUDIO RICARDO GOMES DE LIMA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

ATO No- 1, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2009

Aprova o Estatuto do INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBU-
CANO - IF SERTÃO-PE.

Pelo presente Ato o Reitor Pro Tempore do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, no uso
de suas atribuições regimentais, resolve:

I - Homologar Ad Referendum Conselho Superior o Estatuto
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano - IF Sertão-PE, termos da Lei nº 11.892, de 29 de
dezembro de 2008.

II - Determinar que o presente Ato terá validade a partir
desta data até sua homologação definitiva por meio de Resolução do
Conselho Superior.do IF Sertão-PE.

SEBASTIÃO RILDO FERNANDES DINIZ

ESTATUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO - IF
S E RT Ã O - P E .

TÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO
CAPÍTULO I
DA NATUREZA
Art. 1º. O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊN-

CIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO - IF SER-
TÃO-PE, Instituição criada mediante transformação do CENTRO FE-
DERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA nos
termos da Lei nº. 11.892 de 29 de dezembro de 2008 publicada no
Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 2008, constitui-se em
autarquia Federal, vinculada ao ministério da Educação, detentora de
autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógi-
ca e disciplinar.

§1º O IF SERTÃO-PE é uma instituição de educação su-
perior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especia-
lizada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos
técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.

§ 2°. Para efeito da incidência das disposições que regem a
regulação, avaliação e supervisão da instituição e dos cursos de edu-
cação superior, o Instituto Federal é equiparado às Universidades
Federais.

§ 3º. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia,
estrutura descentralizada pluricurricular e multicampi, tem os seguin-
tes domicílios:

a) Reitoria; b) Campus Petrolina; c) Campus Petrolina Zona
Rural; d) Campus Floresta e) Campus Salgueiro f) Campus Ou-
ricuri.

§ 4º. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
possui limite de atuação territorial para criar e extinguir cursos, bem
como para registrar diplomas dos cursos por ele oferecidos, cir-
cunscrito ao Estado de Pernambuco, aplicando-se, no caso da oferta
de ensino a distância, legislação específica.

Art. 2º. O Instituto Federal rege-se pelos atos normativos
mencionados no caput do Art. 1°, pela legislação federal e pelos
seguintes instrumentos normativos:

I. Estatuto; II. Regimento Geral; III. Resoluções do Conselho
Superior; e IV. Atos da Reitoria.

Art. 3º. O IF SERTÃO-PE tem por finalidade e caracte-
rísticas:

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os
seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com
vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com
ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacio-
nal;

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções
técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regio-
nais;

III - promover a integração e a verticalização da educação
básica à educação profissional e educação superior, otimizando a
infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da con-
solidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais
locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação
deste Instituto Federal;

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino
de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, es-
timulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à inves-
tigação empírica;

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta
do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo
capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes
públicas de ensino;

VII - desenvolver programas de extensão, de divulgação
científica e tecnológica;

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção
cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento
científico e tecnológico;

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a trans-
ferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preser-
vação do meio ambiente.

CAPÍTULO II
Dos Princípios e dos Objetivos
Art. 4º. O Instituto Federal, em sua atuação, observa os

seguintes princípios norteadores:
I - compromisso com a justiça social, equidade, cidadania,

ética, preservação do meio ambiente, transparência e gestão demo-
crática;

II - verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa
e a extensão;

III - eficácia nas respostas de formação profissional, difusão
do conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos pro-
dutivos locais, sociais e culturais;

IV - inclusão de pessoas com necessidades educacionais es-
peciais e deficiências específicas; e.

V. natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsa-
bilidade da União.

Art. 5º. O IF SERTÃO-PE, observadas as finalidades e as
características básicas definidas no art. 2º deste estatuto, tem por
objetivos:

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio,
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do
ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adul-
tos;

II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de
trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a es-
pecialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de
escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvol-
vimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus be-
nefícios à comunidade;

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os
princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em
articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com
ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos
científicos e tecnológicos;

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à
geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na pers-
pectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e.

VI - ministrar em nível de educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de

profissionais para os diferentes setores da economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de

formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a
educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para
a educação profissional;

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação
de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do
conhecimento;

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e
especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes
áreas do conhecimento; e.

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e dou-
torado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases
sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de
geração e inovação tecnológica.

Art. 6º. O ensino ministrado no INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAM-
BUCANO, além dos objetivos propostos, observará os ideais e fins
da educação prevista na Constituição Federal e na Lei n.º 9.394/96
que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas re-
gulamentações.

Art. 7º. No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Ins-
tituto Federal, em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50%
(cinqüenta por cento) de suas vagas para a educação profissional
técnica de nível médio, e o mínimo de 20% (vinte por cento) das
vagas para cursos de licenciatura e/ou programas especiais de for-
mação pedagógica, ressalvado o caso previsto no §2º do art. 8º da Lei
nº. 11.892/2008.

TÍTULO II
DA GESTÃO
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
SEÇÃO I
Da Estrutura Organizacional
Art. 8º. O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊN-

CIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO é orga-
nizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual
identificada para cada campus e a Reitoria, exceto no que diz respeito
a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores, com a se-
guinte estrutura básica:

I - COLEGIADOS:
a) Conselho Superior; b) Colégio de Dirigentes;
II - REITORIA
a) Gabinete; b) Pró-Reitorias:
I - Pró-Reitoria de Ensino;
II - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação;
III - Pró-Reitoria de Administração e Planejamento;
IV - Pró-Reitoria de Extensão; e.
V - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
c) Diretorias Sistêmicas;
d) Auditoria Interna; e.
e) Procuradoria Federal
§1º As Pró-Reitorias terão secretarias, coordenações, chefias

e/ou outras funções a serem definidas no Regimento Interno, de
acordo com a necessidade de gerenciamento Institucional.

§2º A Reitoria poderá criar e manter outras assessorias es-
peciais, respeitada a legislação pertinente.
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III. CAMPI, que para fins da legislação educacional, são
considerados Sedes.

§ 1º. O detalhamento da estrutura organizacional do Instituto
Federal, as competências das unidades administrativas e as atribui-
ções dos respectivos dirigentes serão estabelecidas no seu Regimento
Geral.

§ 2º. O regimento geral poderá dispor sobre a estruturação e
funcionamento de outros órgãos colegiados que tratem de temas es-
pecíficos vinculados à reitoria e às pró-reitorias.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
SEÇÃO I
Do Conselho Superior
Art. 9º. O Conselho Superior, de caráter consultivo e de-

liberativo observará, na sua composição, o princípio da gestão de-
mocrática, na forma da legislação em vigor, e terá seus membros
designados em ato do Ministro de Estado da Educação.

§ 1º Os membros do Conselho Superior terão mandato de
dois anos, permitida uma recondução para o período imediatamente
subseqüente.

§ 2º Ocorrendo o afastamento definitivo de qualquer dos
membros do Conselho Superior, assumirá o respectivo suplente, para
a complementação do mandato originalmente estabelecido.

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, será escolhido novo su-
plente para a complementação do mandato original.

Art. 10º. Ao Conselho Superior compete:
I. homologar a política apresentada pelo Reitor, nos planos

administrativo, econômico-financeiro, de ensino, pesquisa, pós-gra-
duação e extensão;

II - aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do
Instituto Federal, observados os parâmetros definidos pelo Governo
Federal e legislação específica; e.

III - submeter à aprovação do Ministro de Estado da Edu-
cação o estatuto, assim como aprovar os seus regulamentos;

IV - acompanhar a execução orçamentária anual;
V - deliberar sobre valores de contribuições e emolumentos

a serem cobrados, em função de serviços prestados, observada a
legislação pertinente;

VI - autorizar a alienação de bens imóveis e legados, na
forma da lei;

VII - apreciar a prestação de contas do Instituto, emitindo
parecer conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros
contábeis, dos fatos econômico-financeiros e da execução orçamen-
tária da receita e da despesa;

VIII - aprovar a concessão de graus, títulos e outras dig-
nidades;

IX - aprovar o projeto político-pedagógico, a organização
didática, regulamentos internos e normas disciplinares;

X - aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à
comunidade escolar para escolha do Reitor do Instituto Federal e dos
Diretores-Gerais dos Campi, em consonância com o estabelecido nos
artigos 12 e 13 da Lei nº. 11.892/2008;

XI - aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de
ação e apreciar a proposta orçamentária anual;

XII - aprovar normas relativas à creditação e à certificação
de competências profissionais, nos termos da legislação vigente;

XIII - autorizar a criação, alteração curricular e extinção de
cursos no âmbito do Instituto Federal, bem como o registro de di-
plomas;

XIV - autorizar, mediante proposta da Reitoria, a contra-
tação, concessão ou parcerias em eventuais áreas e infraestruturas,
mantida a finalidade institucional e em estrita consonância com a
legislação ambiental, sanitária, trabalhista e das licitações;

XV - deliberar sobre outros assuntos de interesse do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
levados a sua apreciação pelo Reitor.

Art. 11. O Conselho Superior, atendendo a Lei nº 9.394/96,
art. 56, parágrafo único, é integrado por 24 (vinte e quatro) membros
titulares com seus respectivos suplentes, sendo 17 docentes (70%) e
07 não docentes, de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão
máximo do Instituto Federal, tendo a seguinte composição:

I - sete membros não docentes, sendo:
a) um representante do Ministério da Educação;
b) três representantes da Sociedade Civil, sem vínculo fun-

cional ou estudantil com o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sertão pernambucano, sendo 01 (um) indicado pela
Federação Estadual da Indústria, 01 (um) indicado pela Federação
Estadual da Agricultura, 01 (um) indicado pela Federação Estadual do
Comércio, definidos na forma regimental;

c) um representante discente, eleito por seus pares na forma
regimental;

d) um representante egresso, sem vínculo funcional ou es-
tudantil com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sertão Pernambucano, eleitos por seus pares na forma regimen-
tal;

e) um representante técnico-administrativo eleito por seus
pares na forma regimental;

II - dezessete representantes docentes, sendo representados
por:

a) O Reitor como presidente, cinco Pró-Reitores (quando
docentes), representação de três diretorias de Campus, eleitos por seus
pares docentes na forma regimental e;

b) 08 docentes, representantes dos Campi, eleitos por seus
pares na forma regimental;

§ 1. º O numero de representantes docentes por Campus é
definido segundo a fórmula:

NRC = ((16 - NPD - NDCD) /MTI) x MTC
Onde:
NRC = Número de representantes docentes para o Cam-

pus;
NPD = Número de Pró-Reitores Docentes;
NDCD = Número de Representantes de Diretores de Campus

Docentes;
MTI = Média, dos últimos quatro anos, do número total de

matriculas de alunos no IF SERTÃO-PE;
MTC = Média, dos últimos quatro anos, do número de ma-

triculas de alunos no Campus.
§ 2º NCR será arredondado para menos quando a primeira

casa decimal for igual ou inferior a cinco (5), e para mais quando essa
for maior que cinco (5).

§ 3°. Os membros do Conselho Superior (titulares e su-
plentes), de que tratam as alíneas b, c, d, e, inciso II, alínea b, será
nomeada por ato do Reitor.

§ 4°. Os mandatos serão de 02 (dois) anos, permitida uma
recondução para o período imediatamente subseqüente, excetuando-se
os membros natos, de que tratam os incisos I e II, alínea a;

§ 5°. Ocorrendo o afastamento definitivo de qualquer dos
membros do Conselho Superior, assumirá o respectivo suplente para
a complementação do mandato originalmente estabelecido.

§ 6°. Na hipótese prevista no § 5º, será escolhido novo
suplente para a complementação do mandato original.

§ 7°. O Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente, a
cada dois meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu
Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus membros.

SEÇÃO II
Colégio de Dirigentes
Art. 12. O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o

órgão de apoio ao processo decisório da Reitoria, possuindo a se-
guinte composição:

I - o Reitor, como presidente;
II - os Pró-Reitores; e.
III - os Diretores-Gerais dos Campi.
§ 1. º. O Colégio de Dirigentes reunir-se-á, ordinariamente,

uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado por seu
Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus membros.

§ 2. º. Nas ausências ou impedimentos legais do Reitor a
Presidência do Colégio de Dirigentes será exercida pelo Reitor, em
exercício, e os demais membros, por seus representantes legais.

§ 3. º. As reuniões do Colégio de Dirigentes serão instaladas
com a presença mínima de 50% mais um de seus membros.

§ 4. º. As deliberações serão tomadas por maioria simples de
votos dos presentes.

Art. 13. Compete ao Colégio de Dirigentes:
I - apreciar e recomendar a distribuição interna de recur-

sos;
II - apreciar e recomendar as normas para celebração de

acordos, convênios e contratos, bem como para elaboração de cartas
de intenção ou de documentos equivalentes;

III - propor ao Conselho Superior a alteração de funções e
órgãos administrativos da estrutura organizacional do Instituto Fe-
deral;

IV - apreciar e recomendar o calendário de referência
anual;

V - apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da
gestão;

VI - sugerir sobre valores de contribuições e emolumentos a
serem cobrados, em função de serviços prestados, observada a le-
gislação pertinente;

VII - sugerir a criação de novos cursos, obedecendo à le-
gislação em vigor;

VIII - sugerir a contratação, concessão ou parcerias em even-
tuais áreas e infraestruturas, mantida a finalidade institucional e em
estrita consonância com a legislação ambiental, sanitária, trabalhista e
das licitações;

IX - deliberar sobre sua autoconvocação mediante proposta
de dois terços dos seus membros;

X - aprovar o seu Regulamento Interno; e,
XI - apreciar os assuntos de interesse da administração do

Instituto Federal a ele submetido.
CAPÍTULO III
Da Reitoria
Art. 14. O Instituto Federal será dirigido por um Reitor,

escolhido em processo eletivo pelos servidores do quadro ativo per-
manente (docentes e técnico-administrativos) e pelos estudantes re-
gularmente matriculados, nomeado na forma da legislação vigente,
para um mandato de 04 (quatro) anos, contados da data da posse,
permitida uma recondução.

Parágrafo único. O ato de nomeação a que se refere o caput
levará em consideração a indicação feita pela comunidade escolar,
mediante processo eletivo, nos termos da legislação vigente.

Art. 15. Ao Reitor compete representar o Instituto Federal,
em juízo ou fora dele, bem como administrar, gerir, coordenar e
superintender as atividades da Instituição.

Parágrafo Único. Nos impedimentos e nas ausências even-
tuais do Reitor, a Reitoria será exercida pelo seu substituto legal
designado na forma da legislação pertinente.

Art. 16. A vacância do cargo de Reitor decorrerá de:
I - exoneração em virtude de processo disciplinar;
II - demissão, nos termos da Lei nº. 8.112, de 11 de de-

zembro de 1990;
III - posse em outro cargo inacumulável;
IV - falecimento;

V - renúncia;
VI - aposentadoria; ou
VII - término do mandato.
Parágrafo único. Nos casos de vacância previstos nos incisos

deste artigo, assumirá a Reitoria o seu substituto legal, com a in-
cumbência de promover, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, o
processo de consulta à comunidade para eleição do novo Reitor.

Art. 17. A Reitoria é o órgão executivo do Instituto Federal,
cabendo-lhe a administração, coordenação e supervisão de todas as
atividades da Autarquia.

Art. 18. O Instituto Federal tem administração de forma
descentralizada, por meio de gestão delegada, em consonância com os
termos do art. 9° da Lei n°. 11.892/2008, conforme disposto no
Regimento Geral.

Parágrafo único. Os Diretores Gerais dos Campi respondem
solidariamente com o Reitor por seus atos de gestão, no limite da
delegação.

SEÇÃO I
Do Gabinete
Art. 19. O Gabinete, dirigido por um Chefe nomeado pelo

Reitor, é o órgão responsável por organizar, assistir, coordenar, fo-
mentar e articular a ação política e administrativa da Reitoria.

Art. 20. O Gabinete disporá de órgãos de apoio imediato, de
Procuradoria Jurídica e de Assessorias Especiais.

SEÇÃO II
Das Pró-Reitorias
Art. 21. As Pró-Reitorias do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, dirigidas por Pró-
Reitores nomeados pelo Reitor, sendo órgãos executivos que pla-
nejam, superintendem, coordenam, fomentam e acompanham as ati-
vidades referentes às seguintes dimensões:

I - À Pro-Reitoria de Ensino compete:
I - planejar, coordenar, executar e avaliar as ações e políticas

do ensino, em consonância com as diretrizes emanadas do MEC,
acompanhando a implementação destas políticas e avaliando o seu
desenvolvimento;

II - responsabilizar-se pela gestão das atividades e serviços
de apoio ao ensino, especialmente os voltados aos docentes e dis-
centes;

III - compartilhar junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação o planejamento, execução e avaliação da ges-
tão das atividades de ensino, pós-graduação e pesquisa;

IV - promover ações que garantam a articulação entre o
Ensino, a Pesquisa e a Extensão;

V - privilegiar o pleno desenvolvimento de todos os níveis
do Ensino, o médio, o básico, o técnico e o superior, buscando
políticas que viabilizem a coexistência destes modelos distintos de
ensino compatibilizando as ações administrativas com o objetivo de
priorizar esta finalidade;

VI - prover condições adequadas de capacitação aos docentes
e técnico-administrativos de seu âmbito, de forma a garantir a qua-
lidade dos serviços prestados através do ensino à comunidade;

VII - organizar e controlar a execução das atividades de-
senvolvidas pelos Departamentos e Coordenações a ela subordina-
das;

VIII - acompanhar, supervisionar e avaliar a execução dos
planos, programas e projetos de Ensino da Instituição, propondo com
base na avaliação dos resultados, a adoção de providências relativas à
reformulação dos mesmos.

IX - planejar e coordenar as atividades propostas para os
Laboratórios de Ensino e Biblioteca, mantendo através deles uma
relação estreita com as comunidades e também com o setor pro-
dutivo;

II - À Pro-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
compete:

I - coordenar e implementar as políticas inerentes ao de-
senvolvimento da pesquisa, da pós-graduação e inovação, articulando-
as ao Ensino;

II - implantar, acompanhar e avaliar programas de bolsas de
iniciação científica, tecnológica e de pós-graduação;

III - coordenar e supervisionar o desenvolvimento de pes-
quisas e inovação tecnológicas no âmbito do IF SERTÃO-PE;

IV - planejar, executar e avaliar a gestão das atividades de
pós-graduação "stricto sensu" e "lato-sensu" e de pesquisa, no âmbito
do IF SERTÃO-PE;

III - Pró-Reitoria de Administração e Planejamento com-
pete:

I - planejar, dirigir, controlar a execução das atividades de
planejamento e administração orçamentária e financeira, compreen-
dendo: a execução orçamentária, pagamentos, tomada de Contas, es-
crituração, análise e controle e processamento de dados contábeis;

II - orientar, registrar e controlar acordos e convênios;
III - assinar cheques e ordens bancárias juntamente com o

Reitor ou seu delegado, no caso de recursos de gestão centralizada;
·.

IV - assessorar o reitor em Assuntos de Auditoria e Ad-
ministrativos;

V - coordenar a elaboração de relatório de gestão e Tomada
de Contas;

VI - coletar e manter atualizada toda a legislação específica
de administração financeira e contabilidade;

VII - manter controle de Resoluções ou Portarias que digam
respeito a créditos suplementares ou especiais;
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VIII - inutilizar documentos obsoletos, obedecida à legis-
lação específica;

IX - acompanhar e analisar a arrecadação de receita pró-
pria;

X - fornecer dados para a proposta orçamentária;
XI - planejar, dirigir, controlar a execução das atividades

relacionadas com a administração de material, patrimônio e atividades
auxiliares, compreendendo: compras, cadastro de materiais, almo-
xarifado central, controle patrimonial.

XII - planejar, dirigir, controlar a execução das atividades
relacionadas à manutenção, transporte, segurança e limpeza;

XIII - estabelecer e executar procedimentos relativos à ad-
missão, cadastro e lotação de pessoal, observada a legislação es-
pecífica;

XIV - acompanhar e promover os assentamentos funcionais
dos servidores;

XV - propor regulamento e implementar a política de Gestão
de Pessoas da Instituição, atendendo às diretrizes estabelecidas em
âmbito Nacional pelo órgão central do SIPEC - Sistema Integrado de
Pessoal Civil;

XVI - compor com órgãos comissionados criados por dis-
positivos legais, para a elaboração, análise e definição de políticas e
ações na área de Gestão de Pessoas;

XVII - estabelecer e executar procedimentos referentes à
atualização de informações que possibilitem caracterizar a qualifi-
cação dos servidores (levantamento das necessidades de treinamen-
to/capacitação);

XVIII - elaborar e encaminhar o Plano Anual e Plurianual de
Capacitação aos órgãos competentes, em conformidade com a le-
gislação vigente;

XIX - realizar estudo de lotação (dimensionamento da força
de trabalho docente e técnico-administrativo);

XX - elaborar a Proposta Orçamentária Anual, de acordo
com as metas da Direção;

XXI - assinar Termos de Doação de bens móveis em desuso
e Atestados de Capacidade Técnica.

XXII - organizar e controlar a execução das atividades de-
senvolvidas pelos Departamentos e Coordenações a ela subordina-
das;

IV - À Pro-Reitoria de Extensão compete:
I - planejar as atividades relacionadas com a extensão;
II - criar condições para que se efetive a integração entre a

Empresa, o Governo e a comunidade;
III - adotar as medidas adequadas ao bom funcionamento dos

cursos, programas e projetos relacionados com a comunidade em-
presarial;

IV - coordenar e supervisionar, em articulação com a Pró-
Reitoria de Ensino, a realização de cursos de extensão, objetivando a
atualização profissional.

V - acompanhar o aluno na realização do seu estágio pro-
fissional, levando-o à empresa por meio de divulgação de vagas de
estágio, e provendo-lhe amparo jurídico;

VI - criar mecanismos de pesquisas para obter informações
sobre o mercado de trabalho e suas demandas;

VII - criar instrumentos para acompanhamento do egresso,
além do estágio curricular obrigatório;

VIII - dar suporte para que empresas promovam, na Sede do
IF SERTÃO-PE, processos de treinamento e seleção de alunos can-
didatos a estágio;

IX - coordenar as visitas de alunos a empresas;
X - promover o intercâmbio com as empresas, visando a

inserção dos egressos no mercado de trabalho;
XI - elaborar convênios com empresas para viabilizar a rea-

lização de estágio supervisionado;
XII - fornecer, após tabulação das informações dadas pelos

estagiários, subsídios para a avaliação e se necessário alteração do
currículo escolar;

XIII - promover a orientação necessária aos alunos quanto ao
mercado de trabalho, legislação de estágio, Conselho Regional e
outros assuntos similares;

XIV - zelar pelo cumprimento das leis e normas pertinentes
ao estágio;

XV - elaborar e divulgar elementos estatísticos referentes às
suas atividades, com a finalidade de manter a comunidade siste-
maticamente informada;

XVI - obter, junto às empresas, mediante visita técnica ou
por correspondência, comparação do aprendizado entre o IF SER-
TÃO-PE - Empresa - IF SERTÃO-PE;

XVII - estabelecer e executar procedimentos que viabilizem
a cooperação técnica e financeira entre órgãos da administração pú-
blica e do setor privado restrita à capacitação dos servidores;

XVIII - manter permanente contato com as empresas, pre-
feituras e comunidades organizadas com o objetivo de oferecer os
laboratórios como alternativa de ensino e aprendizagem tanto no
âmbito da prestação de serviços remunerados, como no âmbito do
trabalho comunitário não remunerado.

V - À Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional com-
pete:

I - o desenvolvimento e a gestão estratégica dos setores
produtivos e serviços nos diferentes seguimentos existentes no IF
S E RT Ã O - P E ;

II - a oferta de produtos, serviços e soluções tecnológicas;
III - acordos e a interação permanente do IF SERTÃO-PE,

com órgãos e instituições em nível nacional e internacional para a
incorporação de avanços e inovações tecnológicas e gerenciais;

IV - a divulgação e promoção da produção, de serviços e
soluções tecnológicas realizadas na Instituição;

V - programas e outras atividades afins à diretoria e/ou
atribuídas pelo superior hierárquico;

VI - estabelecer as diretrizes de coleta, atualização e difusão
da informação de dados institucionais;

VII - implementar e acompanhar a gestão da comunicação
social e marketing institucional;

VIII - estabelecer as diretrizes de funcionamento da ou-
vidoria pública interna e externa;

IX - elaborar o relatório anual de atividades do IF SERTÃO-
PE;

X - propor normas e procedimentos no âmbito de sua Pró-
Reitoria;

XI - desenvolver outras atividades relacionadas com sua área
de atuação.

Parágrafo único - A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Ins-
titucional do

IF SERTÃO-PE, manterá registro de dados necessários ao
suporte, acompanhamento e divulgação de programas de desenvol-
vimento da Instituição.

SEÇÃO III
Das Diretorias Sistêmicas
Art. 22. As diretorias sistêmicas, dirigidas por Diretores no-

meados pelo Reitor, são órgãos responsáveis por planejar, coordenar,
executar e avaliar os projetos e atividades na sua área de atuação.

Seção IV
Da Auditoria Interna
Art. 23. A Auditoria Interna é o órgão de controle res-

ponsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como racionalizar
as ações do Instituto Federal e prestar apoio, dentro de suas es-
pecificidades no âmbito da Instituição, aos Órgãos do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas
da União, respeitada a legislação pertinente.

Seção IV
Da Procuradoria Geral
Art. 24. A Procuradoria Federal é o órgão de execução da

Procuradoria-Geral Federal responsável pela representação judicial e
extrajudicial e pelas atividades de consultoria e assessoramento ju-
rídica, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa,
para fins de cobrança amigável ou judicial, observadas a legislação
vigente.

Capítulo III
Dos Campi
Art. 25. Os Campi do Instituto Federal são administrados por

Diretores Gerais e têm seu funcionamento estabelecido pelo Regi-
mento Geral.

Parágrafo único. Os Diretores Gerais são escolhidos e no-
meados de acordo com o que determina o art. 13 da Lei nº.
11.892/2008, para mandato de 04 (quatro) anos, contados da data da
posse, permitida uma recondução.

TÍTULO III
DO REGIME ACADÊMICO
CAPÍTULO I
DO ENSINO
SEÇÃO I
Do Currículo e Autonomia para Oferta de Cursos
Art. 26. O currículo no IF SERTÃO-PE está fundamentado

em bases filosóficas, epistemológicas, metodológicas, socioculturais e
legais, expressas no seu projeto político-institucional, sendo norteado
pelos princípios da estética, da sensibilidade, da política da igualdade,
da ética, da identidade, da interdisciplinaridade, da contextualização,
da flexibilidade e da educação como processo de formação na vida e
para a vida, a partir de uma concepção de sociedade, trabalho, cul-
tura, educação, tecnologia e ser humano.

Art. 27. O IF SERTÃO-PE goza de autonomia para, ob-
servando a legislação em vigor, e nos limites de sua área de atuação
territorial, criar, ampliar e remanejar vagas, organizar e extinguir
cursos de:

I. educação profissional técnica de nível médio, priorita-
riamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino
fundamental e para o público da educação de jovens e adultos;

II. formação inicial e continuada de trabalhadores, objeti-
vando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atua-
lização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas
da educação profissional e tecnológica;

III. educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de

profissionais para os diferentes setores da economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de

formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a
educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para
a educação profissional;

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação
de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do
conhecimento;

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e
especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes
áreas do conhecimento;

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e dou-
torado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases
sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de
geração e inovação tecnológica.

§ 1o Para efeito da incidência das disposições que regem a
regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de
educação superior, o IF SERTÃO-PE é equiparado às universidades
federais.

CAPÍTULO II
DA EXTENSÃO
Art. 28. As ações de extensão constituem um processo edu-

cativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de
forma indissociável, para viabilizar uma relação transformadora entre
o Instituto Federal e a sociedade.

Art. 29. As atividades de extensão têm como objetivo apoiar
o desenvolvimento social através da oferta de cursos e realização de
atividades específicas.

CAPÍTULO III
DA PESQUISA E INOVAÇÃO
Art. 30. As ações de pesquisa constituem um processo edu-

cativo para a investigação e o empreendedorismo, visando à inovação
e à solução de problemas científicos e tecnológicos, envolvendo todos
os níveis e modalidades de ensino, com vistas ao desenvolvimento
social.

Art. 31. As atividades de pesquisa têm como objetivo formar
gestão de pessoas para a investigação, a produção, o empreende-
dorismo e a difusão de conhecimentos culturais, artísticos, científicos
e tecnológicos, sendo desenvolvidas em articulação com o ensino e a
extensão, ao longo de toda a formação profissional.

TÍTULO IV
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DO PATRIMÔNIO
Art. 32. O patrimônio do IF SERTÃO-PE é constituído

por:
I - instalações, imóveis e equipamentos que constituem os

bens patrimoniais dos Campi e da Reitoria;
II - bens e direitos adquiridos ou que vier a adquirir;
III - doações ou legados que receber;
IV - incorporação que resultem de serviços por ele rea-

lizados;
Parágrafo único. O IF SERTÃO-PE poderá adquirir bens

móveis, imóveis e valores, independentemente de autorização, ob-
servada a legislação pertinente.

CAPÍTULO II
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 33. Os recursos financeiros do IF SERTÃO-PE serão

provenientes de:
I - dotações que lhes forem anualmente consignadas no Or-

çamento da União;
II - doações, auxílios e subvenções que lhes venham a ser

concedidos;
III - remuneração de serviços prestados a entidades públicas

ou particulares, mediante contrato ou convênios específicos;
IV - valores de contribuições e emolumentos por serviços

prestados que forem fixados pelo Conselho Superior, observada a
legislação pertinente;

V - resultado das operações de crédito e juros bancários;
VI - receitas eventuais;
VII - alienação de bens móveis e imóveis.
TÍTULO V
DA COMUNIDADE ACADÊMICA
Art. 34. A comunidade acadêmica do IF SERTÃO-PE é

composta pelos corpos docente, discente e técnico-administrativo.
Parágrafo único. Os direitos, vantagens e regime disciplinar

são os descritos em lei, e no que couber ao Regimento Interno do IF
SERTÃO-PE e em atos do Reitor.

CAPÍTULO I
DO CORPO DOCENTE
Art. 35. O corpo docente é constituído pelos professores

integrantes do quadro permanente de pessoal do IF SERTÃO-PE,
regidos pelo Regime Jurídico Único, e demais professores admitidos
na forma da lei.

CAPÍTULO II
DO CORPO DISCENTE
Art. 36. O corpo discente do IF SERTÃO-PE será cons-

tituído por alunos matriculados e/ou registrados nos diversos cursos
regulares e programas oferecidos pela Instituição.

§ 1º. Os alunos da Instituição que cumprirem integralmente o
currículo dos cursos farão jus ao diploma ou certificado, na forma e
condições previstas em regulamento da organização didático-peda-
gógica.

§ 2º. Os alunos em regime de matrícula especial somente
farão jus à declaração das disciplinas cursadas ou das competências
adquiridas.

Art. 37. Somente os alunos com matrícula regular ativa nos
cursos técnicos de nível médio, de graduação e de pós-graduação,
poderão votar e serem votados para as representações discentes do
Conselho Superior, bem como participar dos processos eletivos para
escolha do Reitor e Diretores-Gerais dos Campi.

]CAPÍTULO III
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Art. 38. O corpo técnico-administrativo é constituído pelos

servidores integrantes do quadro permanente de pessoal do IF SER-
TÃO-PE, regidos pelo Regime Jurídico Único, que exerçam ativi-
dades de apoio técnico, administrativo e operacional.

CAPÍTULO IV
DO REGIME DISCIPLINAR
Art. 39. O regime disciplinar do corpo docente e do pessoal

técnico-administrativo é o definido em lei e, no que couber, o cons-
tante do Regimento Interno.

Art. 40. O regime disciplinar do corpo discente será o es-
tabelecido em Regulamento próprio aprovado pelo Conselho Supe-
r i o r.
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TÍTULO VI
DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS.
Art. 41. O IF SERTÃO-PE expedirá e registrará seus di-

plomas em conformidade com o § 3° do art. 2° da Lei n°.
11.892/2008 e emitirá certificados a alunos concluintes de cursos e
programas.

Art. 42. No âmbito de sua atuação, o IF SERTÃO-PE fun-
ciona como instituição acreditadora e certificadora de competências
profissionais, nos termos da legislação vigente.

Art. 43. O IF SERTÃO-PE poderá conferir títulos de Mérito
Acadêmico, conforme disciplinado no Regimento Geral.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 44. O IF SERTÃO-PE poderá, conforme suas neces-

sidades específicas, constituir órgãos colegiados de natureza norma-
tiva e consultiva e comissões técnicas e/ou administrativas.

Art. 45. A alteração do presente estatuto exigirá quorum
qualificado de 2/3 dos integrantes do Conselho Superior, mediante
deliberação em sessão convocada exclusivamente para tal fim.

Parágrafo Único. A convocação da sessão para os fins do
caput será feita pelo reitor ex officio ou pela maioria simples dos
membros do conselho Superior.

Art. 46. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na apli-
cação deste estatuto serão resolvidos pelo Conselho Superior e, nos
casos de urgência, pelo Reitor que, ouvindo um dos dois conselhos
consultivos, decidirá ad referendum do Conselho Superior, justifi-
cando-a na primeira reunião do Conselho Superior.

Art. 47. Este Estatuto entra em vigor na data da publicação
quando aprovado pelo Ministério da Educação.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

DESPACHO DA SECRETÁRIA
Em 8 de dezembro de 2009

INTERESSADO: CENTRO UNIVERSI-
TÁRIO DO DISTRITO FEDERAL UF:
DF Corpo docente do Centro Universitário
do Distrito Federal - UDF. Atendimento,
pela IES, das determinações contidas no
Despacho nº 51/2009-CGSUP/DESUP/SE-
Su/MEC, sobre o cumprimento dos requi-
sitos contidos no artigo 1º do Decreto nº
5.786/2006.

PROCESSO: 23000.004955/2009-88

No- 146/2009-CGSUP/DESUP/SESu/MECA - SECRETÁRIA DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso de suas atribuições, de acordo com
Decreto 5.773/2006, e com base nos fundamentos expostos na Nota
Técnica nº 1.620/2009-MEC/SESu/DESUP/CGSUP, determina que:

1. Seja arquivado o processo nº 23000.4955/2009-88, re-
lativo ao Centro Universitário do Distrito Federal - UDF, por cum-
primento de medida de saneamento constante no Despacho nº
51/2009-CGSUP/DESUP/SESu/MEC, publicado no Diário Oficial da
União do dia 27/07/2009;

2. O UDF mantenha os dados relativos ao seu corpo docente
atualizados no sistema E-MEC, devendo demonstrar o atendimento
aos requisitos contidos no Art. 1º do Decreto 5.786/2006;

3. A Coordenação-Geral de Supervisão da Educação Su-
perior realize verificações periódicas, junto ao sistema E-MEC, com o
fim de verificar o cumprimento regular, pelo UDF, dos requisitos
legais contidos no Art. 1º do Decreto 5.786/2006;

4. Seja instaurado, de imediato, Processo Administrativo pa-
ra aplicação de penalidade prevista no Art. 52, inciso III, do Decreto
5.773/06, não se admitindo novo prazo para saneamento, nos termos
do art. 50, § 2º do mesmo Decreto, em caso de reincidência do UDF
no não cumprimento do disposto no Art. 1º do Decreto 5.786/2006,
verificável em processo de regulação, supervisão ou avaliação;

5. Sejam o INEP e os órgãos de regulação desta Secretaria
de Educação Superior informados do teor do Despacho, para cum-
primentos do item 4, acima;

6. Seja o UDF notificado das determinações deste Despa-
cho.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PORTARIAS DE 7 DE DEZEMBRO DE 2009

O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, tendo em
vista o que consta na Portaria nº 450/MP, de 06/11/2002, no Decreto
nº 6.944 de 21/08/2009, resolve:

No- 4.451 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Adjunto, Nível 1, Dedicação Exclusiva, na
Área de Psicologia da Educação, realizado pelo Campus Catalão,
objeto do Edital nº 100, publicado no D.O.U. de 10/11/2008, ho-
mologado através do Edital nº 253, publicado no D.O.U. de
29/12/2008, seção 3, pág. 51. (Processo nº 23070.020922/2008-71)

No- 4.452 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Dedicação Exclusiva, na
Área de Microbiologia, realizado pelo Campus Catalão, objeto do
Edital nº 100, publicado no D.O.U. de 10/11/2008, homologado atra-
vés do Edital nº 214, publicado no D.O.U. de 23/12/2008, seção 3,
pág. 78. (Processo nº 23070.020884/2008-56)

No- 4.455 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Adjunto, Nível 1, em regime de Dedicação
Exclusiva, Área: Infraestrutura de Redes de Computadores, realizado
pela Escola de Engenharia Elétrica e de Computação, objeto do Edital
nº 96, publicado no D.O.U. de 31/10/2008, homologado através do
Edital nº 244, publicado no D.O.U. de 26/12/2008, seção 3, pág. 41.
(Processo nº 23070.020207/2008-38)

No- 4.456 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, em regime de Dedicação
Exclusiva, Área: Metodologia do Ensino em Educação Física e Es-
porte, realizado pelo Campus Catalão, objeto do Edital nº 100, pu-
blicado no D.O.U. de 10/11/2008, homologado através do Edital nº
220, publicado no D.O.U. de 24/12/2008, seção 3, pág. 67. (Processo
nº 23070.020964/2008-10)

No- 4.457 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Área: Metodologia de
Ensino em Ciências e Biologia, Estágio Supervisionado, Genética e
Evolução, realizado pelo Campus Catalão, objeto do Edital nº 100,
publicado no D.O.U. de 10/11/2008, homologado através do Edital nº
211, publicado no D.O.U. de 23/12/2008, seção 3, pág. 78. (Processo
nº 23070.020885/2008-09)

No- 4.459 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Área: Literatura e Ensino
de Literatura, realizado pelo Campus Catalão, objeto do Edital nº 100,
publicado no D.O.U. de 10/11/2008, homologado através do Edital nº
229, publicado no D.O.U. de 24/12/2008, seção 3, pág. 68. (Processo
nº 23070.020892/2008-01)

No- 4.460 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Adjunto, Nível 1, Área: Língua Inglesa e
Literaturas de Língua Inglesa, realizado pelo Campus Catalão, objeto
do Edital nº 100, publicado no D.O.U. de 10/11/2008, homologado
através do Edital nº 216, publicado no D.O.U. de 23/12/2008, seção
3, pág. 78. (Processo nº 23070.020890/2008-11)

No- 4.461 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Área: Gestão de Qua-
lidade, realizado pelo Campus Catalão, objeto do Edital nº 100, pu-
blicado no D.O.U. de 10/11/2008, homologado através do Edital nº
217, publicado no D.O.U. de 23/12/2008, seção 3, pág. 78. (Processo
nº 23070.020878/2008-07)

No- 4.462 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Área: Geografia e Didática
para o Ensino de Geografia, realizado pelo Campus Catalão, objeto
do Edital nº 100, publicado no D.O.U. de 10/11/2008, homologado
através do Edital nº 239, publicado no D.O.U. de 26/12/2008, seção
3, pág. 41. (Processo nº 23070.020947/2008-74)

BENEDITO FERREIRA MARQUES
Em exercício

PORTARIAS DE 8 DE DEZEMBRO DE 2009

O Reitor da UFG, tendo em vista o que consta na Portaria nº
450/MP, de 06/11/2002, no Decreto nº 6.944 de 21/08/2009, resol-
ve:

No- 4.464 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Área: Fundamentos da
Educação Brasileira, realizado pelo Campus Catalão, objeto do Edital
nº 100, publicado no D.O.U. de 10/11/2008, homologado através do
Edital nº 236, publicado no D.O.U. de 26/12/2008, seção 3, pág. 41.
(Processo nº 23070.020920/2008-81)

No- 4.465 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Área: Engenharia Quí-
mica, realizado pelo Campus Catalão, objeto do Edital nº 100, pu-
blicado no D.O.U. de 10/11/2008, homologado através do Edital nº
225, publicado no D.O.U. de 24/12/2008, seção 3, pág. 67. (Processo
nº 23070.020963/2008-67)

No- 4.466 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Área: Economia, realizado
pelo Campus Catalão, objeto do Edital nº 100, publicado no D.O.U.
de 10/11/2008, homologado através do Edital nº 246, publicado no
D.O.U. de 26/12/2008, seção 3, pág. 41. (Processo nº
23070.020956/2008-65)

No- 4.467 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Área: Ciências Econô-
micas e Ciências Contábeis, realizado pelo Campus Catalão, objeto
do Edital nº 100, publicado no D.O.U. de 10/11/2008, homologado
através do Edital nº 226, publicado no D.O.U. de 24/12/2008, seção
3, pág. 67. (Processo nº 23070.020888/2008-34)

No- 4.468 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Área: Botânica e Ecologia
Vegetal, realizado pelo Campus Catalão, objeto do Edital nº 100,
publicado no D.O.U. de 10/11/2008, homologado através do Edital nº
212, publicado no D.O.U. de 23/12/2008, seção 3, pág. 78. (Processo
nº 23070.020886/2008-45)

No- 4.469 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Adjunto, Nível 1, Área: Antropologia, rea-
lizado pelo Campus Catalão, objeto do Edital nº 100, publicado no
D.O.U. de 10/11/2008, homologado através do Edital nº 209, pu-
blicado no D.O.U. de 23/12/2008, seção 3, pág. 77. (Processo nº
23070.020944/2008-31)

No- 4.470 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Área: Administração em
Geral com todas as suas subáreas e afins, contemplando as disciplinas
de formação básica, complementar e aplicada, realizado pelo Campus
Catalão, objeto do Edital nº 100, publicado no D.O.U. de 10/11/2008,
homologado através do Edital nº 222, publicado no D.O.U. de
24/12/2008, seção 3, pág. 67. (Processo nº 23070.020887/2008-90)

No- 4.476 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para o quadro de pessoal Técnico-Administrativo desta Uni-
versidade Federal de Goiás, objeto do Edital nº 69, publicado no
D.O.U. de 27/06/2008 e retificado no D.O.U. nos dias 15 e
21/08/2008, homologado através do Edital nº 227, publicado no
D.O.U. de 24/12/2008, seção 3, pág. 68. (Processo nº
2 3 0 7 0 . 0 11 2 9 1 / 2 0 0 8 - 0 7 )

EDWARD MADUREIRA BRASIL

Ministério da Fazenda
.

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA
SECRETARIA EXECUTIVA

ATO No- 23, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2009

Preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) de combustíveis.

O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades
federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 15 de dezembro de 2009, o seguinte preço médio ponderado a consumidor final
(PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:

PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL
UNIDADE FEDERADA GASOLINA C DIESEL GLP Q AV AEHC GNV GNI

(R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ kg) (R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ m³) (R$/ m³)
AC 2,9806 2,3717 2,9936 2,0000 2,1948 - -
*AL 2,7490 2,0180 2,8061 1,8321 1,9330 - -
AM 2, 6587 2, 1893 2, 9998 - 1, 8749 - -
*AP 2,9100 2,2060 3,0761 - 2,1770 - -
BA - - - - 2,0000 - -
CE - - - - 1,8000 - -
*DF 2,7320 1,9900 3,3000 - 1,9690 1,9900 -
ES 2, 6098 2, 0162 2, 6146 1, 7800 1, 9520 1,7868 -
GO 2,7751 2,0542 3,0250 - 1,6980 - -
MA 2,5650 1, 9850 2, 9330 1, 9000 1,7990 - -
MT 2,9466 2,3399 3,0660 2,0340 1,5473 1,5000 1,5000
MS 2,8314 2,1021 2,8718 3,1681 1,8760 1,5990 -

*MG 2,6015 1,9980 2,8485 2,3000 1,7771 - -
PA 2,7716 2,0803 2,4401 - 2,1066 - -

*PB 2,4423 1,9753 2,6145 2,0591 1,7380 1,8342 -
PE 2,5820 2,0310 2,9269 - 1,7220 -
*PI 2 , 6 5 11 2,0449 2,9266 1,8347 2,0257 - -
*RJ 2,6690 2,0309 2,8682 1, 5960 1,8327 1,6058 -
RN - - - - 1,8550 - -
*RO 2,7000 2,2500 3,0630 - 1,9400 - -
RR 2,6920 2,3960 2,9100 4,6908 2,1550 - -
*SC 2, 6200 2,0200 3,2400 - 1,9600 - -
SE 2,5781 2,0195 2,7490 1,5890 1,8090 1,7980 -
TO 2,7700 2,0680 3,2300 3,7300 1,8500 - -

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
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