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estudantes recebidos nesta Instituição de Ensino Superior, advindos da Universidade Gama Filho - UGF.
Brasília, de de 2014.
_________________________________________________________
(Nome da IES/Código e-MEC)
(Nome do Representante Legal)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO
GARANTIA DE RECEPÇÃO DE ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS FE-

DERAIS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
Declaro ciência e concordância, em atendimento ao contido no Item 3.2, inciso II, do presente

Edital, referente à Chamada Pública para Adesão ao PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA ASSISTIDA,
em garantir a recepção dos estudantes contemplados por programas federais de acesso ao ensino superior,
em especial o Programa Universidade Para Todos - PROUNI e Financiamento Estudantil - FIES, ou
alternativamente, garantir por meios próprios os descontos correspondentes às bolsas ou ao valor fi-
nanciado aos estudantes recebidos nesta Instituição de Educação Superior, por transferência, advindos da
Universidade Gama Filho - UGF.

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

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 da Universidade
Gama Filho - UGF, 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 da Universidade
Gama Filho - UGF, e; iii) o demonstrado nos documentos encaminhados à SERES/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 CONSTITUIÇÃO DE CONSORCIO PARA PARTICIPAÇÃO 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

PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO QUANTITATIVO DE VAGAS A SEREM ADITADAS
EM CARÁTER PERMANENTE

Percentual das Vagas a serem
acrescidas

Percentual da Pontuação máxima pre-
vista no Edital para o agrupamento

Pontuação nos Quesitos

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 3, 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 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 ao Curso
de Medicina da Universidade Gama Filho/UGF, 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 do Curso de Medicina da Universidade Gama Filho, por intermédio da trans-
ferência 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.

2. DA QUALIFICAÇÃO DO CURSO DA INSTITUIÇÃO EM PROCESSO DE DESCRE-
D E N C I A M E N TO

2.1. O curso objeto do Edital é Bacharelado em MEDICINA (1372) oferecido pela Universidade
Gama Filho/UGF, descredenciada pelo Despacho SERES nº 02/2014.

2.2. As informações sobre quantitativo de alunos para o curso e 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 do curso e informações complementares relativas aos semestres cursados, valor de
mensalidade e matriz curricular, 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 vin-
culadas 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 ato autorizativo do curso de Medicina, cujo local de oferta está situado no Estado do
Rio de Janeiro, válido e em condição regular em relação ao processo regulatório no âmbito do Ministério
da Educação;

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 curso de Medicina, prevalecendo o resultado mais recente;

V - inexistir supervisão ativa de caráter institucional ou no curso de Medicina;
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.

3.2. 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 Fi-
nanciamento 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 curso de Medicina, 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, 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 Su-
p e r i o r.

3.3.4 O consórcio deverá informar qual das instituições participantes será a responsável pelo
recebimento e guarda do acervo acadêmico.

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 07/03/2014 Comissão de Espe-

cialistas
Julgamento das propostas 10/03/2014 Diretoria Colegiada

da SERES
Divulgação da classificação das propostas 10/03/2014 SERES
Realização de Verificação in loco de cará-
ter eliminatório para a 1ª colocada ou ven-

cedora

11/03/2014 a 12/03/2014 Comissão de Espe-
cialistas

Convocação para assinaturas de termos de
compromisso

13/03/2014 SERES

Publicação da Portaria 14/03/2014 SERES

5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1. A proposta deverá conter:
I - Portfólio do curso de Medicina com ementa e matriz curricular;
II - Estratégia acadêmica para receber em processo de transferência assistida os alunos do curso

de Medicina da Universidade Gama Filho, indicando a metodologia de aproveitamento de estudos para
fins de adequação curricular dos estudantes do primeiro ao último períodos;

III - Projeto simplificado de adaptação das condições de oferta do curso de Medicina para
recepção dos estudantes recebidos em transferência, incluindo, entre outros, reforma ou ampliação da
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