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Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa de 100 (cem) para 145 (cento e quarenta e
cinco).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

PORTARIA Nº 658, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC nº
40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de
2010, a Portaria Normativa nº 10, de 06 de maio de 2016, publicada
em 09 de maio de 2016, e suas alterações, e considerando o processo
nº 23000.040275/2016-57 e a Nota Técnica nº 470/2016-CGFPR/DI-
REG/SERES/MEC, resolve:

Art. 1° Fica parcialmente deferido o pedido de aumento de
vagas, sob a forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de
graduação em Medicina, bacharelado (90084), ministrado pelo Centro
Universitário Christus - Unichristus (1895), localizado no Município
de Fortaleza/CE, mantido pelo IPADE - Instituto para o Desenvol-
vimento da Educação Ltda. (1246).

Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa de 112 (cento e doze) para 196 (cento e
noventa e seis).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

PORTARIA Nº 659, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC nº
40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de
2010, a Portaria Normativa nº 10, de 06 de maio de 2016, publicada
em 09 de maio de 2016, e suas alterações, o Despacho SERES nº
49/2016, e considerando o processo nº 23000.040582/2016-38 e a
Nota Técnica nº 482/2016-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:

Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a
forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de graduação em
Medicina, bacharelado (108884), ministrado pelo Centro Universi-
tário de Anápolis - UNIEVANGÉLICA (384), localizado no Mu-
nicípio de Anápolis/GO, mantido pela Associação Educativa Evan-
gélica (267).

§1º O número total anual de vagas para o curso referido no
caput passa de 100 (cem) para 160 (cento e sessenta).

§2º A Instituição de Educação Superior deverá apresentar os
documentos referidos nos incisos II e III do art. 12 da Portaria
Normativa nº 10, de 2016, no próximo ato regulatório do curso.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

PORTARIA Nº 660, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC nº
40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de
2010, a Portaria Normativa nº 10, de 06 de maio de 2016, publicada
em 09 de maio de 2016, e suas alterações, o Despacho SERES nº
49/2016, e considerando o processo nº 23000.040640/2016-23 e a
Nota Técnica nº 484/2016-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:

Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a
forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de graduação em
Medicina, bacharelado (85652), ministrado pelo Centro Universitário
São Lucas (1414), localizado no Município de Porto Velho/RO, man-
tido pelo Centro de Ensino São Lucas Ltda. (938).

§1º O número total anual de vagas para o curso referido no
caput passa de 90 (noventa) para 130 (cento e trinta).

§2º A Instituição de Educação Superior deverá apresentar o
documento referido no inciso III do art. 12 da Portaria Normativa nº
10, de 2016, no próximo ato regulatório do curso.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

PORTARIA Nº 661, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC nº
40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de
2010, a Portaria Normativa nº 10, de 06 de maio de 2016, publicada
em 09 de maio de 2016, e suas alterações, o Despacho SERES nº
49/2016, e considerando o processo nº 23000.041103/2016-09 e a
Nota Técnica nº 489/2016-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:

Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a
forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de graduação em

Medicina, bacharelado (11200578), ministrado pelo Centro Univer-
sitário Tiradentes - FITS (4530), localizado no Município de Ma-
ceió/AL, mantido pela Sociedade de Educação Tiradentes S/S Ltda.
(274).

§1º O número total anual de vagas para o curso referido no
caput passa de 100 (cem) para 140 (cento e quarenta).

§2º A Instituição de Educação Superior deverá apresentar o
documento referido no inciso II do art. 12 da Portaria Normativa nº
10, de 2016, no próximo ato regulatório do curso.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

PORTARIA Nº 662, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC nº
40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de
2010, a Portaria Normativa nº 10, de 06 de maio de 2016, publicada
em 09 de maio de 2016, e suas alterações, o Despacho SERES nº
49/2016, e considerando o processo nº 23000.040433/2016-79 e a
Nota Técnica nº 474/2016-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:

Art. 1° Fica parcialmente deferido o pedido de aumento de
vagas, sob a forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de
graduação em Medicina, bacharelado (1190280), ministrado pela Fa-
culdade das Américas - FAM (1294), localizada no Município de São
Paulo/SP, mantida pela Sociedade Educacional das Américas Ltda.
(862).

§1º O número total anual de vagas para o curso referido no
caput passa de 100 (cem) para 130 (cento e trinta).

§2º A Instituição de Educação Superior deverá apresentar os
documentos referidos nos incisos II e III do art. 12 da Portaria
Normativa nº 10, de 2016, no próximo ato regulatório do curso.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

PORTARIA Nº 663, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC nº
40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de
2010, a Portaria Normativa nº 10, de 06 de maio de 2016, e suas
alterações, e considerando o processo nº 23000.040086/2016-84 e a
Nota Técnica nº 464/2016-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:

Art. 1° Fica indeferido o pedido de aumento de vagas para o
curso de graduação em Medicina (99476), bacharelado, ministrado
pela Faculdade de Ciências Humanas, Econômicas e da Saúde de
Araguaína - FAHESA/ITPAC (4849), localizada no Município de
Araguaína/TO, mantida pelo Instituto Tocantinense Presidente An-
tônio Carlos Ltda. (1336).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

PORTARIA Nº 664, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC nº
40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de
2010, a Portaria Normativa nº 10, de 06 de maio de 2016, e suas
alterações, e considerando o processo nº 23000.039997/2016-69 e a
Nota Técnica nº 467/2016-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:

Art. 1° Fica indeferido o pedido de aumento de vagas para o
curso de graduação em Medicina (17565), bacharelado, ministrado
pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí -
FAHESP (17565), localizada no Município de Parnaíba/PI, mantida
pelo Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba Ltda.
(15617).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

PORTARIA Nº 665, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC nº
40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de
2010, a Portaria Normativa nº 10, de 06 de maio de 2016, publicada
em 09 de maio de 2016, e suas alterações, o Despacho SERES nº
49/2016, e considerando o processo nº 23000.040857/2016-33 e a
Nota Técnica nº 479/2016-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:

Art. 1° Fica parcialmente deferido o pedido de aumento de
vagas, sob a forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de
graduação em Medicina, bacharelado (57402), ministrado pela Uni-
versidade Cidade de São Paulo - UNICID (417), localizada no Mu-
nicípio de São Paulo/SP, mantida pela SECID - Sociedade Edu-
cacional Cidade de São Paulo Ltda. (290).

§1º O número total anual de vagas para o curso referido no
caput passa de 130 (cento e trinta) para 176 (cento e setenta e seis).

§2º A Instituição de Educação Superior deverá apresentar os
documentos referidos nos incisos II e III do art. 12 da Portaria
Normativa nº 10, de 2016, no próximo ato regulatório do curso.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

PORTARIA Nº 666, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC nº
40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de
2010, bem como a Portaria Normativa nº 10, de 06 de maio de 2016,
publicada em 09 de maio de 2016, e suas alterações, e considerando
o processo nº 23000.005126/2013-07 e a Nota Técnica nº 465/2016-
CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:

Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a
forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de graduação em
Medicina, bacharelado (18447), ministrado pela Universidade de Ri-
beirão Preto - UNAERP (208), localizada no município de Ribeirão
Preto/SP, mantida pela Associação de Ensino de Ribeirão Preto
(147).

Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa de 136 (cento e trinta e seis) para 150 (cento
e cinquenta).

Art. 2º Fica revogada a Portaria SERES nº 409, de 16 de agos-
to de 2016, publicada no DOU de 17/08/2016, Seção 1, página 20.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA No- 464, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso das atribuições, que lhe são
conferidas por delegação de competência do Magnífico Reitor, Pro-
cesso 23075.111703/2016-60, que aponta irregularidades decorrente
do Pregão Eletrônico nº104/2015, resolve:

Aplicar à Empresa, GEZIANE CUNHA FURLAN-ME,
CNPJ nº.09.383.413/0001-77, com fulcro na Lei no artigo 7º da Lei
nº 10.520/2002 e dos artigos 86 a 88 da Lei nº8666/93 e IN-MARE
nº.05/95 a seguinte penalidade: Impedimento de licitar e contratar
com a União, pelo prazo de 30(trinta) dias, conforme artigo 7º da Lei
nº 10.520/2002 , e item 17, subitem 17.1.1 - letra "a" c/c 17.1.1.1 do
Edital de licitação nº 104/2015. Esta portaria entra em vigor a partir
da data de sua publicação DOU e registrar as sanções no SICAF.
FICA REVOGADA A PORTARIA n.435/2016-PRA de 10 de ou-
tubro de 2016, Publicada no DOU n.203 do dia 21/10/2016 - Seção
01 pagina n. 18.

EDELVINO RAZZOLINI FILHO

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

PORTARIA No- 951, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pes-
soas, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta no art.
12 da Portaria n° 450/MPOG/2002, de 06 de novembro de 2002, do
Processo 23080.042706/2014-13 e do item 14.5 do Edital do Con-
curso, resolve:

Prorrogar por 12 meses, a partir de 07 de dezembro de 2016,
o prazo de validade do concurso público do Departamento de Ci-
rurgia, do Centro de Ciências da Saúde, campo de conhecimento:
Medicina/Cirurgia Gastroenterologica, objeto do Edital n°
044/DDP/2015 de 1 de abril de 2015, e homologado pela Portaria n°
1559/DDP/2015 publicada no Diário Oficial da União de 07 de de-
zembro de 2015

LILIAN CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA

PORTARIA No- 952, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pes-
soas, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta no art.
12 da Portaria n° 450/MPOG/2002, de 06 de novembro de 2002, do
Processo 23080.049098/2014-60 e do item 14.5 do Edital do Con-
curso, resolve:

Prorrogar por 12 meses, a partir de 20 de novembro de 2016,
o prazo de validade do concurso público do Campus de Blumenau,
campo de conhecimento: Engenharia de Materiais e Metalúrgica/Me-
talurgia de Transformação/ Conformação Mecânica/ Fundição/ Me-
talurgia do Pó/ Recobrimentos/ Soldagem/ Tratamento Térmico, Me-
cânicos e Químicos/ Usinagem, objeto do Edital n° 044/DDP/2015 de
1 de abril de 2015, e homologado pela Portaria n° 1479/DDP/2015
retificado pela Portaria 1500/DDP/2015 publicada no Diário Oficial
da União de 20 de Novembro de 2015

LILIAN CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA
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