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infraestrutura, redimensionamento do corpo docente e Termo(s) de
Compromisso(s) para celebração de convênios visando a ampliação
dos cenários de prática com número de leitos suficiente e adequado
para garantir um processo de ensino e aprendizagem satisfatório,
conforme os padrões de qualidade estabelecidos pela legislação edu-
cacional, em especial a previsão de 5 leitos para cada vaga autorizada
trazidas pelas Portarias Normativas MEC nº 2 e 3 de 2013;

IV - local(is) de oferta do curso, indicando se é o mesmo
local já autorizado para o curso de Medicina ou novo local, devendo
neste último caso apresentar a documentação de propriedade ou termo
de compromisso para cessão ou locação;

V - eventual necessidade de aditamento ao ato autorizativo
para alteração temporária do número de vagas autorizadas, consi-
derando o total de alunos a serem recebidos em transferência e as
vagas disponíveis;

VI - metodologia de aproveitamento de estudos para fins de
adequação curricular;

VII - valor da mensalidade do curso de Medicina que será
cobrada dos alunos recebidos em transferência.

5.1.1 Será desclassificada a proposta da IES que não possua
ato autorizativo ou conceito satisfatório CPC ou CC para o curso de
Medicina, prevalecendo o resultado mais recente.

5.1.2 Na hipótese de a proposta envolver quantitativo de
estudantes superior às vagas autorizadas, a IES deverá apresentar
pedido de aditamento temporário ao ato autorizativo, para ampliação
do número de vagas autorizadas, destinadas especificamente a receber
em transferência os alunos do curso de Medicina da Universidade
Gama Filho, conforme modelo do Anexo VI.

5.1.2.1 A instituição deverá indicar o quantitativo de vagas a
serem acrescidasconsiderando as eventualmente disponíveis e apre-
sentando projeto detalhado para absorção desses estudantes, discri-
minando, no mínimo, as condições de infraestrutura física, cenários
de prática, corpo docente e administrativo, conforme roteiro para
elaboração de proposta.

5.1.3 Na hipótese de oferta de curso em local divergente do
indicado no ato autorizativo do curso ou segregação de local de
oferta, a autorização para o novo local será concedida em caráter
provisório, implicando, todavia, na vedação da aplicação de regras de
desoneração de visita e, com isso, a obrigatoriedade da verificação in
loco, pelo INEP, para análise e expedição do próximo ato regulatório
do curso.

5.1.4 Serão realizadas em 180 dias e 365 dias, contados do
resultado deste Edital, visitas in loco por Comissão de Especialistas
para verificação das condições de oferta e da execução das adaptações
constantes da proposta.

5.1.5 A Comissão de Especialistas poderá sugerir à SERES a
celebração de Protocolo de Compromisso com a IES para implan-
tação de melhorias nas condições de oferta.

5.2. A proposta apresentada por consórcio deverá obriga-
toriamente informar os critérios de distribuição dos estudantes entre
as instituições participantes e a respectiva necessidade de autorização
excepcional de aumento de vagas, conforme item 5.1.2.

5.2.1 A proposta deverá informar qual das instituições par-
ticipantes será a responsável pelo recebimento e guarda do acervo
acadêmico.

5.2.2 Em caso de consórcio, a proposta deverá ser firmada
por todos os dirigentes ou pelos procuradores institucionais das IES e
deverá vir acompanhada dos documentos exigidos no item 3.1, VI e
das declarações previstas no item 3.2, além do Termo de Constituição
de Consórcio (Anexo VII).

5.3 A proposta deverá ser firmada pelo dirigente máximo ou
pelo procurador institucional da IES e deverá vir acompanhada dos
documentos exigidos no item 3.1, VI e das declarações previstas no
item 3.2.

5.2.1 Em caso de consórcio, a proposta deverá ser firmada
por todos os dirigentes ou pelos procuradores institucionais das IES e
deverá vir acompanhada dos documentos exigidos no item 3.1, VI e
das declarações previstas no item 3.2, além do Termo de Constituição
de Consórcio (Anexo VII).

5.4 As propostas deverão ser endereçadas à Diretoria de
Supervisão da Educação Superior da Secretaria de Regulação e Su-
pervisão da Educação Superior, indicando a referência "CHAMADA
PÚBLICA PARA ADESÃO AO PROCESSO DE TRANSFERÊN-
CIA ASSISTIDA - EDITAL Nº 3/2014".

5.5 As propostas deverão ser entregues no protocolo da SE-
RES/MEC até às 18 horas do dia 13/02/2014, localizado na Es-
planada dos Ministérios, Bloco "L", 1º andar, Brasília-DF.

5.6 Não serão aceitas propostas por meio eletrônico ou en-
viadas por correio.

6. DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS PRO-
P O S TA S

6.1 A avaliação das propostas considerará os seguintes cri-
térios:

I - capacidade para atender os estudantes recebidos na trans-
ferência, considerando-se as condições de infraestrutura física, ce-
nários de prática, corpo docente e administrativo;

II - ter recebido agrupamentos relativos aos cursos oriundos
da Universidade Gama Filho;

III - ter recebido agrupamentos relativos aos cursos oriundos
do Centro Universitário da Cidade;

IV - IGC ou CI da Instituição;
V - CPC ou CC do curso de Medicina;
VI - metodologia de aproveitamento de estudos para fins de

adequação curricular;
VII - valor da mensalidade;
VIII - proximidade do local de oferta do curso desativado;
IX - proposta de aproveitamento do corpo docente (em ati-

vidade) originário do curso de Medicina da UGF;
X - proposta de aproveitamento do corpo técnico adminis-

trativo (em atividade) originário do curso de Medicina da UGF;

XI - aproveitamento das bolsas concedidas pela IES des-
credenciada, não abrangidas pelos programas federais de acesso ao
ensino superior;

XII - aproveitamento da política de descontos regular e de
caráter coletivo oferecido pela instituição descredenciada, inclusive
aqueles dados em virtude do pagamento pontual das mensalidades;

6.2 A proposta formulada por consórcio somente será co-
nhecida e classificada se não houver proposta de uma única ins-
tituição habilitada.

6.2.1 Os critérios previstos nos itens 6.1, IV e V, não se
aplicam para o caso de consórcio.

6.3 Para avaliação do inciso I do item 6.1 será considerada a
capacidade instalada por ocasião do último ato autorizativo do curso,
validada por prévia verificação in loco.

6.3.1 Na hipótese de a proposta envolver quantitativo de
estudantes superior às vagas autorizadas, nos termos do item 5.1.2,
deverá ser avaliada a capacidade de absorção dos estudantes de-
monstrada pela IES em seu projeto de readequação.

6.3.2 Será realizada verificação in loco, em caráter elimi-
natório, por comissão de especialistas que avaliará a viabilidade do
projeto apresentado face às condições globais do curso de medicina e
indicará as ações a serem realizadas pela IES no prazo de 1 (um)
semestre e de 1 (um) ano, quando serão realizadas novas verificações
in loco.

6.4 Para avaliação do inciso III do item 6.1, será analisada a
metodologia de aproveitamento de estudos proposta, em relação ao
melhor nível de aproveitamento das disciplinas já cursadas, as es-
tratégias para superação de eventuais discrepâncias, ausências ou de-
ficiências na formação do estudante e o tempo previsto para a con-
clusão do curso, considerando a expectativa original do tempo de
formação.

6.4.1 Para formulação da proposta metodológica, a IES de-
verá utilizar as informações constantes nos Anexos deste Edital e no
Relatório referido no item 2.2.1.

6.4.2 É facultado às IES, durante a formação dos estudantes
recebidos em transferência assistida, a adoção integral ou parcial do
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) - e respectivos currículos - do
curso da IES descredenciada, em paralelo ao seu próprio PPC.

6.5 A avaliação do inciso IX considerará o aproveitamento
de bolsas próprias do curso de medicina concedidas pela IES des-
credenciada, de acordo com o Quadro de pontuação dos critérios
(Anexo II).

6.6 Para fins de valoração do item VIII, será adotado como
endereço de referência de oferta do curso desativado a Igreja da
Candelária, localizada no Centro da cidade do Rio de Janeiro.

6.7 A instituição que ofertar proposta envolvendo a absorção
do corpo docente e/ou técnico administrativo da IES descredenciada
(incisos IX e X) deverá apresentá-la em item específico, indepen-
dentemente do projeto de readequação de que trata o item 6.2.1.

6.7.1 Para fins desse critério, será pontuada a contratação de
docente e/ou técnico não integrante dos quadros da IES proponente.

6.7.1.1, Se o docente ou técnico já integrar os quadros da
IES, somente será pontuada a alteração de regime de trabalho, de
horista para regime de tempo parcial, ou de regime de tempo parcial
para regime de tempo integral.

6.7.2 Será valorada a declaração de intenção de contratação
ou de ampliação da carga horária de docentes e/ou técnicos, in-
dependentemente da efetiva contratação posterior.

6.7.2.1 A IES vencedora deverá formalizar a proposta, nos
termos do seu plano de cargos e salários registrado no Ministério do
Trabalho e Emprego, e eventual recusa, com a participação do Sin-
dicato dos Professores do Estado do Rio de Janeiro.

6.8 A regra disposta no item 6.1, XII, somente será aplicada
se for mais benéfica ao estudante do que a política regular de des-
contos de caráter coletivo praticada pela instituição vencedora.

6.9 A pontuação e os pesos atribuídos a cada um dos cri-
térios constantes do item 6.1 estão discriminados no Anexo II.

7. DO PROCEDIMENTO
7.1 Da avaliação e classificação das propostas
7.1.1 As propostas serão avaliadas e classificadas por Co-

missão de Especialistas designada pela DISUP/SERES/MEC.
7.1.2 A Comissão observará os critérios de avaliação e pon-

tuação especificados no item 6.1 e no Anexo II deste Edital, emitindo
parecer sobre cada proposta apresentada.

7.2 Da habilitação
7.2.1 Nesta fase serão analisados os requisitos de admis-

sibilidade estabelecidos nos itens 3.1 e 3.2 do presente Edital pela
DISUP e DPR SERES/MEC para as proposta classificadas em pri-
meiro lugar para cada agrupamento.

7.2.1.1 No caso de não habilitação do primeiro colocado,
serão analisadas as propostas de classificação subsequente.

7.3 Do julgamento das propostas
7.3.1 A Diretoria Colegiada da SERES/MEC deliberará so-

bre a classificação apresentada pela Comissão de Especialistas para o
curso de medicina objeto deste Edital.

7.3.2 A Comissão de especialistas realizará verificação in
loco, em caráter eliminatório, que apurará as condições globais do
curso de medicina e capacidade de absorção dos estudantes de acordo
com a proposta apresentada pela IES, podendo indicar à SERES
ações que mitiguem os problemas ocasionados pelo processo de ab-
sorção imediata de alunos.

7.3.2.1 Caso o relatório de verificação in loco aponte para
condições insatisfatórias de oferta do curso, implicará na desclas-
sificação automática da proposta e a convocação do proponente de
classificação subsequente.

7.3.3 O resultado da deliberação da Diretoria Colegiada será
divulgado no site da SERES/MEC.

7.4 Da convocação para assinatura de termos de respon-
sabilidade pelo proponente vencedor

7.4.1 O responsável legal pela instituição cuja proposta for

aprovada será convocado para comparecer à sede da SERES/MEC
para assinatura dos seguintes termos de responsabilidade:

I - Termo de dispensa de cobrança de taxas de adesão, pré-
mensalidade ou qualquer outra taxa de transferência do estudante;

II - Termo de recepção dos estudantes contemplados por
programas federais de acesso ao ensino superior, em especial o Pro-
grama Universidade Para Todos - PROUNI e Financiamento Es-
tudantil - FIES, ou alternativamente garantir ela própria os descontos
correspondentes às bolsas ou ao valor financiado.

III - Termo de responsabilidade sobre a gestão e guarda do
acervo acadêmico relativo ao curso de medicina, inclusive dos alunos
já formados ou com matrícula trancada, ressalvada qualquer res-
ponsabilidade por inconsistências ou inexistência de dados e registros
no acervo acadêmico no período anterior à recepção do acervo.

7.4.2 Na necessidade de autorização para viabilizar as ma-
triculas que extrapolam o quantitativo de vagas autorizadas, a IES
deverá firmar ainda termo de compromisso de implementação de
ajustes contratação de corpo docente, celebração de convênios para
cenário de prática e/ou medidas adicionais que assegurem a capa-
cidade de absorção desses estudantes com qualidade da oferta com
data para consecução de 1 (um) semestre.

7.4.3 O não comparecimento ou a recusa do proponente
vencedor na assinatura de qualquer um dos Termos referidos neste
item implica sua desclassificação automática e a convocação do pro-
ponente de classificação subsequente.

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
8.1 O resultado final da chamada pública, objeto do presente

edital, será divulgado em Portaria do Secretário da SERES/MEC, na
qual constará a identificação da instituição de ensino vencedora apta
a receber alunos do Curso de Medicina da Universidade Gama Fi-
lho/UGF por meio de transferência.

8.2 A efetivação da transferência é de responsabilidade da
IES e do estudante, garantidas as condições apresentadas na proposta
vencedora.

9. DAS MEDIDAS REGULATÓRIAS CONSEQUENTES
DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA ASSISTIDA

9.1 Será concedida à IES vencedora tramitação prioritária no
âmbito da SERES de até 2 processos de regulação (autorização,
reconhecimento ou renovação de reconhecimento, recredenciamento
institucional ou aditamentos e credenciamento ou recredenciamento
em EAD), à escolha da IES.

9.2 A IES vencedora poderá solicitar a incorporação em
caráter permanente das vagas temporariamente acrescidas por força
do processo de transferência assistida, até o limite de 170 vagas
anuais, desde que atestado o cumprimento da proposta ofertada, me-
diante parecer favorável de comissão de especialistas após avaliação
in loco das condições da oferta.

9.2.1 A incorporação dar-se-á de forma gradual, de acordo
com o cronograma estabelecido no Anexo IX.

9.2.2 O quantitativo de vagas a serem acrescidas em caráter
permanente dependerá da pontuação obtida pela IES vencedora no
processo de transferência assistida, de acordo com os parâmetros
estabelecidos no Anexo VIII deste Edital.

9.3. No caso de consórcio, será considerado, para fins de
pontuação do anexo VIII, o menor indicador ou conceito entre as IES
participantes.

9.4 O aditamento excepcional às vagas autorizadas do curso
de Medicina poderá superar o teto estabelecido na Portaria Normativa
nº 03, de 1º de fevereiro de 2013.

9.5 Os alunos beneficiários de bolsas próprias da IES des-
credenciada poderão ingressar nas vagas remanescentes do PROUNI,
desde que atendidos os requisitos socioeconômicos do programa.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A transferência assistida é facultativa ao estudante, que

poderá optar pelo processo regular de transferência, observada a le-
gislação aplicável.

10.2 A IES vencedora deverá assegurar as condições da
oferta para todos os alunos serem recebidos por transferência as-
sistida, inclusive aqueles com matrículas trancadas, pelo prazo de 6
(seis) meses a contar do resultado deste Edital, garantindo espe-
cialmente as condições de mensalidade.

10.3 A divulgação do resultado da chamada pública não gera
nenhum direito para a IES vencedora e nenhuma obrigação para o
MEC, cabendo sempre ao estudante a decisão final sobre a trans-
ferência.

10.4 A transferência de estudantes nos termos deste Edital
não implica sucessão de passivos, nem assunção de qualquer res-
ponsabilidade pela IES receptora por atos ou obrigações relacionadas
à Universidade Gama Filho/UGF.

10.5 É de responsabilidade da instituição de ensino o acom-
panhamento das fases de análise, dos prazos e procedimentos es-
tabelecidos, bem como o acompanhamento de eventuais comunica-
ções ou alterações deste Edital por meio da página eletrônica da
SERES/MEC, na internet no endereço http://mec.gov.br ou pela Cen-
tral de Atendimento do MEC (0800 616161).

10.6 A prestação de informações falsas ou a apresentação de
documentação inidônea pela instituição de ensino, apurada poste-
riormente à recepção dos alunos por meio da matrícula por trans-
ferência nos termos do presente Edital e da Portaria Normativa MEC
nº 18/2013, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a
ampla defesa, ensejará o sua desclassificação, sem prejuízo das san-
ções administrativas, cíveis e penais eventualmente cabíveis.

10.7 As vagas acrescidas nos termos previstos no presente
edital, referidas no item 5.1.2, destinam-se a receber por transferência
os alunos Curso de Medicina da Universidade Gama Filho/UGF e
terão caráter extraordinário e temporário.
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