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Nº 177, quarta-feira, 14 de setembro de 2016
regulamenta os arts. 11, 12 e 13 da Lei no 11.892, de 29 de dezembro
de 2008, e a Reitoria terá a incumbência de promover, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, o processo de eleição do novo Diretor
Geral, observando o que dispõe o art. 13 da Lei nº. 11.892/2008 e
legislação complementar.
TÍTULO III
DO REGIME ACADÊMICO
CAPÍTULO I
DO ENSINO
Art. 34. Os currículos do Instituto Federal do Pará estão
fundamentados em bases filosóficas, epistemológicas, metodológicas,
socioculturais e legais, expressas no seu Projeto Político Institucional,
sendo norteados 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, cultura, educação, tecnologia e ser humano.
Art. 35. As ofertas educacionais do Instituto Federal estão
organizadas através da formação inicial e continuada de trabalhadores, da educação profissional técnica de nível médio e da educação
superior de graduação e de pós-graduação.
CAPÍTULO II
DA EXTENSÃO
Art. 36. As ações de extensão constituem um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de
forma indissociável, para viabilizar uma relação transformadora entre
o Instituto Federal do Pará e a sociedade.
Parágrafo único. As relações institucionais devem permitir o
fomento de oportunidades extensionistas e a difusão do conhecimento.
Art. 37. As atividades de extensão pautar-se-ão pela interdisciplinaridade, relevância social e respeito aos valores e culturas
comunitárias, e objetivarão apoiar o desenvolvimento social e regional, levando em conta as exigências próprias dos arranjos produtivos locais, sociais e culturais.
§ 1° As atividades de extensão serão ofertadas com o propósito de fomentar e divulgar conhecimentos científicos, técnicos e
tecnológicos à comunidade;
§ 2° As atividades de extensão poderão ocorrer na forma de
programas e projetos de extensão e/ou extensão tecnológica, desenvolvimento tecnológico, serviços, produtos, processos tecnológicos,
eventos, fomento a estágio e emprego, cursos de formação profissional e tecnológica, consultorias, produção, exposição e publicação
de trabalhos, independentemente de sua forma e/ou linguagem, atividades esportivas, artísticas e culturais, empreendedorismo, relações
internacionais, acompanhamento de egressos, visando à integração do
IFPA com os diversos segmentos da sociedade.
§ 3° O Instituto Federal do Pará consignará em seu orçamento recursos destinados às atividades de extensão, sem prejuízo
dos que venha a obter de outras fontes.
Art. 38. Cabe ao Instituto Federal do Pará incentivar e promover o desenvolvimento de programas e projetos de extensão, articulando-se com órgãos de fomento e consignando em seu orçamento
recursos para esse fim.
CAPÍTULO III
DA PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO.
Art. 39. As ações de pesquisa constituem um processo educativo para a investigação e a produção de conhecimento, 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. 40. As atividades de pesquisa e pós-graduação têm como objetivo formar recursos humanos para a investigação, a produção, e a difusão de conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais e artísticos, sendo desenvolvidas em articulação com o ensino e
a extensão, ao longo de toda a formação profissional.
Art. 41. Cabe ao Instituto Federal do Pará incentivar e promover o desenvolvimento de programas e projetos de pesquisa, articulando-se com órgãos de fomento e consignando em seu orçamento
recursos para esse fim.
TÍTULO IV
DA COMUNIDADE ACADÊMICA
Art. 42. A comunidade acadêmica do Instituto Federal do
Pará é composta pelos corpos discente, docente e técnico-administrativo.
CAPÍTULO I
DO CORPO DISCENTE
Art. 43. O corpo discente do Instituto Federal do Pará é
constituído por alunos matriculados nos diversos cursos e programas
oferecidos pela instituição.
§ 1º Os alunos do Instituto Federal que cumprirem integralmente o currículo dos cursos e programas farão jus a diploma ou
certificado na forma e nas condições previstas nos Regulamentos
Didáticos e no Regimento Geral do IFPA.
§ 2º Os alunos em regime de matrícula especial somente
farão jus à declaração das disciplinas cursadas ou das competências
adquiridas.
§ 3º Visando fomentar o intercâmbio e a difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, por meio de mobilidade acadêmica com outras instituições de educação, ciência e tecnologia,
nacionais e internacionais, também poderão integrar o corpo discente
da Instituição os estudantes intercambistas na forma da legislação
vigente.
Art. 44. 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, Conselho Diretor do Campus, Colegiados de Cursos, bem
como participar dos processos eletivos para escolha do Reitor e Diretores Gerais dos Campi.

CAPÍTULO II
DO CORPO DOCENTE
Art. 45. O corpo docente é constituído pelos professores
integrantes do quadro permanente de pessoal do Instituto Federal do
Pará, regidos pelo Regime Jurídico Único, e demais professores admitidos na forma da lei.
§ 1º Os professores integrantes do corpo docente do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará são lotados por
Campus e vinculados a uma Diretoria de Ensino, excetuando-se aqueles lotados na Reitoria.
§ 2º Visando fomentar o intercâmbio e a difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, por meio de mobilidade acadêmica com outras instituições, nacionais e internacionais, também
poderão integrar o corpo docente da Instituição os professores visitantes, na forma da legislação vigente.
CAPÍTULO III
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Art. 46. O corpo técnico-administrativo é constituído pelos
servidores integrantes do quadro permanente de pessoal do Instituto
Federal do Pará, regidos pelo Regime Jurídico Único, que exerçam
atividades de apoio técnico, administrativo e operacional necessárias
ao cumprimento dos objetivos e finalidades Institucionais.
CAPÍTULO IV
DO REGIME DISCIPLINAR
Art. 47. O regime disciplinar do corpo discente será estabelecido em regulamento próprio aprovado pelo Conselho Diretor
de cada Campus.
Art. 48. O regime disciplinar do corpo docente e técnicoadministrativo do Instituto Federal do Pará observa as disposições
legais, normas e regulamentos sobre a ordem disciplinar e sanções
aplicáveis, bem como os recursos cabíveis, previstos pela legislação
federal.
TÍTULOV
DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS.
Art. 49. O Instituto Federal do Pará expedirá e registrará
seus diplomas 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. 50. No âmbito de sua atuação, o Instituto Federal do
Pará funciona como instituição acreditadora e certificadora de competências profissionais, nos termos da legislação vigente.
Art. 51. O Instituto Federal do Pará poderá conferir títulos de
Mérito Acadêmico, conforme disciplinado em seu Regimento Geral.
TÍTULO VI.
DO PATRIMÔNIO
Art. 52. O patrimônio do Instituto Federal do Pará é constituído por:
I - bens e direitos que compõem o patrimônio da Reitoria e
de cada um dos Campi que o integram;
II - bens e direitos que vier a adquirir;
III - doações ou legados que receber;
IV - incorporações que resultem de serviços por ele realizados.
Parágrafo único. Os bens e direitos do Instituto Federal do
Pará devem ser utilizados ou aplicados, exclusivamente, para a consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados, exceto nos
casos e condições permitidos em lei.
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 53. O Instituto Federal do Pará, conforme sua necessidade específica poderá constituir órgãos colegiados de natureza normativa e consultiva, assim como comissões técnicas e/ou administrativas.
Art. 54. A alteração do presente estatuto exigirá quorum
qualificado de 2/3 (dois terços) 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. 55. Os casos omissos neste Estatuto serão submetidos ao
CONSUP do Instituto Federal do Pará para apreciação e deliberação.
CLAUDIO ALEX JORGE DA ROCHA
Presidente do CONSUP

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA
PORTARIA Nº 34, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016
Retificar o art. 1º da Portaria nº 31, de 11
de agosto de 2016.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 13, Anexo I, do Decreto n° 7.690,
de 02 de março de 2012, e considerando os autos do processo SEI nº
23000.026032/2015-25, resolve:
Art. 1º Retificar o número da Nota Técnica constante do art.
1º da Portaria nº 31, de 11 de agosto de 2016, publicada no Diário
Oficial da União - Seção no. 1 - Pag. 17, de 17 de agosto de 2016,
onde se lê: Nota Técnica n. 163/GAB/SETEC/MEC, leia-se:
Nota Técnica n° 179/2016/DIR/SETEC/SETEC
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
PORTARIA CONJUNTA Nº 61, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o SECRETÁRIO DE POLÍTICAS E
PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições e considerando as disposições da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 e do Decreto nº
7.423, de 31 de dezembro de 2010, com base nas recomendações do
Grupo de Apoio Técnico MEC/MCTIC apresentadas na reunião ordinária de 28 de junho de 2016 e pelos fundamentos da Informação nº
50/2016-CGLNES/GAB/SESu/MEC-mmp, resolvem:
Art. 1º. Fica credenciada, pelo período de 02 (dois) anos, a
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de
Mato Grosso (UNISELVA), CNPJ nº 04.845.150/0001-57, como Fundação de Apoio à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
processo nº 23000.008122/2015-34.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO MONTEIRO VIEIRA BRAGA BARONE
Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação
JAILSON BITTENCOURT DE ANDRADE
Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa E
Desenvolvimento do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações
PORTARIA CONJUNTA Nº 62, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016
O O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o SECRETÁRIO DE POLÍTICAS E
PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições e considerando as disposições da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 e do Decreto nº
7.423, de 31 de dezembro de 2010, com base nas recomendações do
Grupo de Apoio Técnico MEC/MCTIC apresentadas na reunião ordinária de 28 de junho de 2016 e pelos fundamentos da Informação nº
65/2016-CGLNES/GAB/SESu/MEC-mmp, resolvem:
Art. 1º. Fica credenciada, pelo período de 02 (dois) anos a
contar de 29 de janeiro de 2016, a Fundação de Apoio à Educação e
ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - FUNCERN, CNPJ nº 02.852.277/0001-78, como Fundação de Apoio ao
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte - IFRN, processo nº 23000.019192/2015-18.
Art. 2º. A validade do credenciamento fica condicionada, à
apresentação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da
presente Portaria, do referendo do Conselho Superior do IFRN à
Resolução nº 18/2011-CONSUP, de 23 de agosto de 2011, para comprovar a presença de membro proveniente de entidades científica,
empresarial ou profissional sem vínculo como IFRN, sob pena de
revogação desta Portaria.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO MONTEIRO VIEIRA BRAGA BARONE
Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação
JAILSON BITTENCOURT DE ANDRADE
Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa E
Desenvolvimento do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 57, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016
A Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no Protocolado nº
23068.754825/2016-34, resolve:
Prorrogar, pelo período de 01 (um) ano, a partir de
21/09/2016, a validade do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto, de que trata o Edital nº 44/2015DGP, publicado no DOU de 03/08/2015, homologado conforme Edital nº 50/2015-DGP, publicado no DOU de 21/09/2015, na parte
referente à Área/Subárea: Fisioterapia/Cinesiologia, Biomecânica, Cinesioterapia e Mecanoterapia e estágio supervisionado em Fisioterapia, do Departamento de Educação Integrada em Saúde, do Centro
de Ciências da Saúde.
FELIPPE TOSE LOPES
Em exercício

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 296, DE 5 DE JULHO DE 2016
O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso das atribuições, que lhe são
conferidas por delegação de competência do Magnífico Reitor, Processo 23075.114418/2016-09, que aponta irregularidades decorrentes
do Pregão Eletrônico nº 106/2015. Resolve:
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