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ANEXO V

DECLARAÇÃO
RESPONSABILIDADE PELO ACERVO ACADÊMICO
Declaro que, em atendimento ao contido no Item 3.2, inciso III, do presente Edital, referente à

Chamada Pública para Adesão ao PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA ASSISTIDA, concordo em assumir
a responsabilidade sobre a gestão e a guarda do acervo acadêmico relativos ao(s) curso(s) cujo(s) es-
tudantes foram recebidos nesta Instituição de Ensino Superior, por transferência, advindos do Centro
Universitário da Cidade - UniverCidade, inclusive dos alunos já formados ou com matrícula trancada.

Brasília, de de 2014.
_________________________________________________________
(Nome da IES/Código e-MEC)
(Nome do Representante Legal)

ANEXO VI

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL
PARA AUMENTO DE VAGAS
Considerando: i) o contido no Item 5.1, inciso II, e 5.1.2 do presente Edital, referente à Chamada

Pública para Adesão ao PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA ASSISTIDA; ii) a proposta apresentada por
esta Instituição de Ensino Superior para recepção, por transferência, de alunos advindos do Centro
Universitário da Cidade - UniverCidade, e; iii) o demonstrado nos documentos encaminhados à SE-
RES/MEC, em atendimento a este Edital, sobre a capacidade de absorção desses estudantes, por esta
Instituição, onde constam discriminadas as condições de infraestrutura física, cenários de prática, corpo
docente e administrativo.

Solicito autorização para oferecer o quantitativo adicional de vagas para o(s) curso(s) e res-
pectivo(s) turno(s) indicados na tabela abaixo, a fim de viabilizar as matrículas que extrapolam o quan-
titativo de vagas atualmente autorizadas para esta Instituição de Ensino Su p e r i o r.

Declaro estar ciente de que esta autorização é excepcional e que essas vagas não poderão ser
utilizadas para outros ingressos, sendo reduzidas à medida que cessarem os vínculos dos alunos recebidos
na transferência objeto deste Edital.

Curso Cód. e-MEC Vagas Adicionais

Brasília, de de 2014.
_________________________________________________________
(Nome da IES/Código e-MEC)
(Nome do Representante Legal)

ANEXO VII

TERMO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO PARA PARTICIPACAO EM PROCESSO DE
TRANSFERÊNCIA ASSISTIDA

O Consórcio XXXXX , formado pelas Instituições de Educação Superior discriminadas abaixo,
declara, nos termos do item 3.3.1, que o referido consórcio foi constituído com a finalidade única e
exclusiva de participação no Processo de Transferência Assistida referente ao edital n.º ____, não ad-
quirindo personalidade jurídica.

Descrição e qualificação da IES
Assinatura de todas através de seu responsável legal

ANEXO VIII

PARÄMETROS PARA CÃLCULO DO QUANTITATIVO DE VAGAS A SEREM ADITADAS EM
CARÁTER PERMANENTE

Percentual das Vagas a serem
acrescidas

Percentual da Pontuação máxima prevista no Edi-
tal para o agrupamento

Pontuação nos Que-
sitos

100% 75% todos os quesitos
80% 60% todos os quesitos
60% 50% 7 quesitos
50% 40% 6 quesitos
30% 25% 5 quesitos
15% 20% 4 quesitos

ANEXO IX

CRONOGRAMA PARA ADITAMENTO DAS VAGAS EM CARÁTER PERMANENTE

ANO PERCENTUAL
2015 40 % das vagas contempladas
2016 30 % das vagas contempladas
2017 30 % das vagas contempladas

EDITAL No- 2, DE 23 DE JANEIRO DE 2014
CHAMADA PÚBLICA PARA ADESÃO AO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA ASSISTIDA

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da
atribuição que lhe confere o artigo 26 do Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto
n° 8.066, de 7 de agosto de 2013, e considerando os termos da Portaria Normativa MEC nº 18, de 1º de
agosto de 2013, e da Portaria MEC nº 41, de 20 de janeiro de 2014, torna público o edital de chamada
pública de instituições de ensino superior interessadas em receber, por transferência, alunos vinculados à
Universidade Gama Filho, descredenciada pelo Despacho SERES nº 02, de 13 de janeiro de 2014,
publicado no DOU de 14 de janeiro de 2014.

1. DO OBJETO
1.1. O presente Edital objetiva selecionar instituições de ensino superior que tenham interesse em

admitir alunos advindos da Universidade Gama Filho - UGF, agrupados por cursos, por intermédio da
transferência assistida.

1.2. Para fins de transferência nos termos do estabelecido no presente Edital, considera-se aluno
da Universidade Gama Filho - UGF, aquele que, de acordo com seu regimento, efetivou matrícula e/ou está
em situação de trancamento.

1.2.1 Todos os alunos abrangidos nesse inciso terão direito a participar do processo de trans-
ferência assistida nas mesmas condições, desde que exerçam esse direito dentro do prazo previsto neste
Edital.

1.2.2 Exclusivamente para fins de dimensionamento e avaliação da capacidade de recepção dos
alunos, será adotada a fórmula prevista no Anexo I, computando-se de forma distinta os alunos com
matrícula ativa e em situação de trancamento.

2. DA QUALIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM PROCESSO DE DESCREDENCIAMENTO

2.1. Os cursos autorizados para a Universidade Gama Filho - UGF, descredenciada pelo Despacho
SERES nº 02/2014, com os respectivos códigos e-MEC são: 65785- Administração, Bacharelado; 65779-
Administração, Bacharelado; 1363-Administração, Bacharelado; 65789- Arquitetura e Urbanismo, Ba-

charelado; 1376- Arquitetura e Urbanismo, Bacharelado; 69451- Auditoria Fiscal Tributária, Tecnológico;
66145- Automação Industrial, Tecnológico; 65791- Ciência da Computação, Bacharelado; 1381,Ciência da
Computação, Bacharelado; 301371- Ciências Biológicas, Bacharelado; 1371- Ciências Biológicas, Li-
cenciatura; 65795- Ciências Contábeis, Bacharelado; 1364- Ciências Contábeis, Bacharelado; 109772-
Cinema e Audiovisual, Bacharelado; 65797- Comunicação Social, Bacharelado; 1361- Comunicação So-
cial, Bacharelado; 58332- Design, Bacharelado; 65803- Direito, Bacharelado; 65801- Direito, Bacharelado;
1359- Direito, Bacharelado; 365805- Educação Física, Bacharelado; 65805- Educação Física, Licenciatura;
1375- Enfermagem, Bacharelado; 1377- Engenharia, Bacharelado; 1162180- Engenharia Civil, Bacha-
relado; 1160364- Engenharia Civil, Bacharelado; 29341- Engenharia Civil, Bacharelado; 1160367- En-
genharia de Controle e Automação, Bacharelado; 106015- Engenharia de Controle e Automação, Ba-
charelado; 1160374- Engenharia de Petróleo, Bacharelado; 87394- Engenharia de Petróleo, Bacharelado;
1160375- Engenharia de Produção, Bacharelado; 108186- Engenharia de Produção, Bacharelado; 65849-
Engenharia de Produção, Bacharelado; 65846- Engenharia de Produção, Bacharelado; 1160368- Enge-
nharia Elétrica, Bacharelado; 80048- Engenharia Elétrica, Bacharelado; 1160373- Engenharia Mecânica,
Bacharelado; 24581- Engenharia Mecânica, Bacharelado; 54948- Farmácia, Bacharelado; 1163470- Fi-
losofia, Licenciatura; 1380- Fisioterapia, Bacharelado; 370936- Geografia, Bacharelado; 109904- Geo-
grafia, Bacharelado; 70936- Geografia, Licenciatura; 69296- Gestão da Tecnologia da Informação, Tec-
nológico, 120000- Gestão Financeira, Tecnológico; 365813- História, Bacharelado; 301365- História,
Bacharelado; 65813- História, Licenciatura; 1365- História, Licenciatura; 65798- Jornalismo, Bacharelado;
34658- Jornalismo, Bacharelado; 31046- Letras - Inglês, Licenciatura; 65819- Letras - Língua Portuguesa,
Licenciatura; 29247- Letras - Língua Portuguesa, Licenciatura; 1367- Letras - Língua Portuguesa, Li-
cenciatura; 65823- Letras - Português e Espanhol, Bacharelado; 63564- Letras - Português e Espanhol,
Licenciatura; 65821- Letras - Português e Inglês, Licenciatura; 66139- Marketing, Tecnológico; 38620-
Matemática, Licenciatura; 1374- Nutrição, Bacharelado; 1373- Odontologia, Bacharelado; 54946- Pe-
dagogia, Licenciatura; 54944- Pedagogia, Licenciatura; 29741- Pedagogia, Licenciatura; 1368- Pedagogia,
Licenciatura; 66143- Petróleo e Gás, Tecnológico; 1369- Psicologia, Bacharelado; 65799- Publicidade e
Propaganda, Bacharelado; 35036- Publicidade e Propaganda, Bacharelado; 67149- Redes de Compu-
tadores, Tecnológico; 96025- Sistemas Elétricos, Tecnológico.

2.2. As informações sobre quantitativo de alunos, por curso, situação do aluno, incluindo aqueles
beneficiários de bolsas PROUNI e vinculados ao FIES constam do Anexo I.

2.2.1. O Relatório de que trata o inciso I do artigo 7º da Portaria nº 18, de 2013, contendo a
síntese da situação dos cursos e informações complementares relativas aos turnos e semestres cursados,
valor de mensalidades e matrizes curriculares, bem como roteiro para elaboração de proposta, será entregue
às IES interessadas por ocasião da apresentação dos termos deste Edital pela equipe técnica da SERES, a
se realizar no Ministério da Educação na data fixada no cronograma previsto no item 4, ou após a data
estipulada, às IES que manifestarem interesse.

3. DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚ-
BLICA

3.1. Podem participar da presente chamada pública as instituições de educação superior vinculadas
ao Sistema Federal de Ensino que preencham, nos termos dos incisos I a V do artigo 5º da Portaria
Normativa MEC nº 18/2013, as seguintes condições:

I - possuir ato autorizativo institucional válido e condição regular em relação aos processos
regulatórios no âmbito do Ministério da Educação;

II - possuir atos autorizativos dos cursos, objeto do presente Edital, válidos e em condição regular
em relação aos processos regulatórios no âmbito do Ministério da Educação, na modalidade presencial,
exceto os previstos no Item 3.5 deste Edital;

III - possuir Índice Geral de Cursos (IGC) ou Conceito Institucional (CI) satisfatório, pre-
valecendo o resultado mais recente;

IV - não possuir Conceito Preliminar de Curso (CPC) ou Conceito de Curso (CC) insatisfatório
relativo ao(s) curso(s) objeto do seu pleito, prevalecendo o resultado mais recente, exceto as condições
previstas no Item 5.1.1.2 deste Edital;

V - inexistir supervisão ativa de caráter institucional ou no(s) curso(s) objeto do seu pleito;
VI - demonstrar capacidade de autofinanciamento, por intermédio da metodologia do "fator de

insolvência", de Kanitz, mediante a apresentação do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício dos últimos 3 (três) anos e demais documentos exigidos pelo artigo 15, inciso I, do Decreto nº
5773/2006.

3.1.1. A ausência de CC ou de CPC não obsta a participação quando se tratar de curso criado
recentemente no exercício de prerrogativa de autonomia.

3.2. As instituições participantes da chamada pública deverão:
I - firmar declaração de não cobrança de taxas de adesão, pré-mensalidade ou qualquer outra taxa

de transferência do estudante, conforme modelo constante no Anexo III;
II - firmar declaração garantindo a recepção dos estudantes contemplados por programas federais

de acesso ao ensino superior, em especial o Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e Finan-
ciamento Estudantil (FIES), ou alternativamente garantir ela própria os descontos correspondentes às
bolsas ou ao valor financiado (Anexo IV).

III - firmar declaração de assunção de responsabilidade sobre a gestão e guarda do acervo
acadêmico relativo ao(s) curso(s) objeto do seu pleito, inclusive dos alunos já formados ou com matrícula
trancada (Anexo V).

3.3 As instituições poderão formar consórcio para a apresentação de propostas, nos termos do §
4º do art. 6º da Portaria Normativa MEC nº 18, de 1º de agosto de 2013, visando garantir a oferta para um
ou mais agrupamento de cursos, dentro dos parâmetros exigidos por este Edital.

3.3.1Para fins deste edital, considera-se consórcio o grupo de instituições, formado em caráter
temporário, com a finalidade específica de apresentar proposta conjunta no processo de transferência
assistida, sem que isso caracterize a constituição de personalidade jurídica própria.

3.3.2 Cada instituição participante do consórcio deverá atender obrigatoriamente as disposições
dos itens 3.1 e 3.2.

3.3.3 O consórcio poderá ter a participação de no máximo 4 Instituições de Educação Superior.
4. DO CRONOGRAMA
4.1 A seleção de propostas de transferência assistida observará o seguinte cronograma.

Evento Período Responsável
Publicação do Edital 23/01/2014 SERES

Reunião de apresentação do Edital e reti-
rada do relatório pelas IES interessadas

27/01/2014 SERES

Data limite para entrega das propostas 13/02/2014 IES
Análise e classificação das propostas 14/02 a 26/02/2014 Comissão de Espe-

cialistas
Julgamento das propostas 28/02/2014 Diretoria Colegiada

da SERES
Divulgação da classificação das propostas 28/02/2014 SERES

Assinaturas de termos de compromisso 6/03/2014 SERES
Publicação da Portaria 10/03/2014 SERES

5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1. A proposta deverá conter:
I - o(s) agrupamento(s) de cursos para os quais pretende concorrer para recepção de estudantes,

conforme Anexo I;
II - eventual necessidade de aditamento ao ato autorizativo para alteração temporária do número


		ouvidoria@in.gov.br
	2014-01-23T18:31:07-0200
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




