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Nome do Projeto
Valadares Jazz Festival 14

Proponente
Alpeniano Silva Filho

Ministério da Defesa
COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE
PORTARIA Nº 2.264/GC3, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013
Fixa valores das inspeções de saúde realizadas pela Junta Especial de Saúde para
avaliação Psicofísica em Aeronavegantes
Civis.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, de conformidade
com o previsto no inciso I e XIV, do art. 23, da Estrutura Regimental
do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 6.834, de 30
de abril de 2009, e considerando o que consta do Processo nº
67430.010200/2013-12, resolve:
Art. 1º Fixar os valores das tarifas para realização de Inspeções de Saúde do Comando da Aeronáutica, com vistas à avaliação
Psicofísica de Aeronavegantes Civis:
a) Inspeção Inicial: R$ 451,40 (quatrocentos e cinquenta e
um reais e quarenta centavos); e
b) Inspeção Revalidação: R$ 269,15 (duzentos e sessenta e
nove reais e quinze centavos).
Art. 2º Fica delegada competência ao Comandante-Geral do
Pessoal para atualizar os valores da avaliação Psicofísica de Aeronavegantes Civis, quando necessário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de janeiro de
2014.
Ten.-Brig. do Ar JUNITI SAITO

.

Ministério da Educação
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 1.291, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013
Estabelece diretrizes para a organização
dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e define parâmetros e normas para a sua expansão.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, INTERINO,
no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do
art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei
no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, resolve:
Art. 1o Ficam estabelecidas diretrizes para a organização dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos
Federais, bem como os parâmetros e as normas para sua expansão.
Art. 2o As unidades dos Institutos Federais deverão atender
às demandas regionais por educação profissional e tecnológica, pesquisa aplicada, inovação e extensão, nos termos da Lei no 11.892, de
2008.
Art. 3o Observados os objetivos, as finalidades, as características e a estrutura organizacional estabelecidos na Lei no 11.892,
de 2008, a expansão dos Institutos Federais poderá ocorrer mediante
a constituição e estruturação das seguintes unidades administrativas:
I - Campus, voltado ao exercício das atividades permanentes
de ensino, pesquisa aplicada, inovação e extensão e ao atendimento
das demandas específicas nesse âmbito, em sua área de abrangência
territorial;
II - Campus Avançado, vinculado administrativamente a um
campus ou, em caráter excepcional, à Reitoria, e destinado ao desenvolvimento da educação profissional por meio de atividades de
ensino e extensão circunscritas a áreas temáticas ou especializadas,
prioritariamente por meio da oferta de cursos técnicos e de cursos de
formação inicial e continuada;
III - Polo de Inovação, destinado ao atendimento de demandas das cadeias produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e à formação profissional para os setores de base
tecnológica; e
IV - Polo de Educação a Distância, destinado à oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica na modalidade a distância, que poderá ser criado por meio de parceria com órgãos da
administração pública, com o objetivo de expandir o atendimento às
demandas por formação profissional em todo o território de abrangência do Instituto Federal.
§ 1o A criação e o funcionamento de Campus, Campus
Avançado e Polo de Inovação estarão condicionados à autorização do
Ministro de Estado da Educação.

CNPJ / CPF
465.304.606-91

Objeto
O Valadares Jazz Festival 14 é um evento musical dedicado à divulgação da música instrumental
brasileira e do jazz, realizado anualmente em Governador Valadares, desde 1999, de forma ininterrupta.
Na edição 2012 vai homenagear o grupo brasileiro Azimuth e guitarrista John McLaughlin. Vai realizar
8 shows, com ingresso pago no Teatro Atiaia e 2 shows gratuitos gratuitos na Capela do Imaculada.

§ 2o A criação e o funcionamento de Polo de Educação a
Distância estarão condicionados à autorização do Conselho Superior
da Instituição, observados os critérios estabelecidos pelo Ministério
da Educação - MEC.
Art. 4o A implantação de Campus Avançado, Polo de Inovação e Polo de Educação a Distância deverá considerar a capacidade
instalada de cada Instituto Federal, especialmente no que se refere ao
seu quadro de pessoal, estrutura organizacional e orçamento consignado nas leis orçamentárias anuais.
Art. 5o Os Institutos Federais poderão criar Centros de Referência, vinculados às suas respectivas Reitorias, para o desenvolvimento de planos, programas e projetos relacionados à educação
profissional e tecnológica.
Art 6o As unidades administrativas de que trata o art. 3o
constituirão diretrizes para a organização dos Institutos Federais.
Art. 7o Os Institutos Federais poderão celebrar convênios e
contratos com instituições públicas, comunitárias ou privadas para
desenvolver iniciativas de ensino, pesquisa aplicada, inovação e extensão, respeitada a legislação atinente à matéria.
Art. 8o O MEC se responsabilizará pela alocação dos recursos destinados à manutenção de quadro de pessoal, estrutura organizacional e para as despesas correntes e de capital dos Institutos
Federais, conforme parâmetros e orientações estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1o O MEC poderá alocar recursos complementares ao orçamento anual e quadro de pessoal dos Institutos Federais para a
implantação de Campus Avançado, Polo de Inovação e Polo de Educação a Distância, de acordo com sua disponibilidade e procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica.
§ 2o A destinação de recursos por parte do MEC estará
condicionada à pactuação de metas entre a Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica e cada Instituto Federal, por meio de sua
Reitoria.
Art. 9o Os imóveis eventualmente doados para a implantação
ou a expansão de unidades dos Institutos Federais serão incorporados
diretamente ao patrimônio da instituição.
Art. 10. Caberá à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC a coordenação do processo de autorização de nova
unidade dos Institutos Federais, mediante análise técnica dos projetos
de implantação, e a verificação in loco das condições de funcionamento de cada nova unidade instalada.
Art. 11. Fica revogada a Portaria SETEC no 129, de 05 de
maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 6 de maio de
2009, Seção 1, Página 13.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES
DESPACHO DO MINISTRO
Em 27 de dezembro de 2013

No Despacho do Ministro de Estado da Educação, publicado
no Diário Oficial da União de 20 de dezembro de 2013, Seção 1, pág.
16, referente às alterações nos programas de pós-graduação stricto
sensu solicitadas à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES, onde se lê: "... HOMOLOGA o Parecer
CNE/CES no 318/2013, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação..."; leia-se: "... HOMOLOGA o Parecer
CNE/CES no 218/2013, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação...".
Na Portaria Interministerial no 19, de 27 de dezembro de
2013, publicada no Diário Oficial da União de 30 de dezembro de
2013, Seção 1, págs. 89/91, nos anexos I, II e III, onde se lê: "Portaria
Interministerial no de de dezembro de 2013", leia-se: "Portaria Interministerial no 19 de 27 de dezembro de 2013".

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 2.092, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 37 do
Anexo I do Decreto nº 7.690, de 02 de março de 2012, resolve:
Art. 1° Aprovar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da
Informação, da Diretoria de Tecnologia da Informação, da Secretaria
Executiva, do Ministério da Educação, para o período 2014-2016.
Art. 2° A íntegra do PETI/MEC será disponibilizada no
Portal do MEC: www.mec.gov.br.
Art. 3° O PETI/MEC poderá ser revisto, sempre que necessário, a fim de assegurar seu alinhamento às prioridades e estratégias institucionais, à disponibilidade financeira e orçamentária e
às mudanças na legislação pertinente.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
ATO Nº 1.089, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de
1995, o Ministro de Estado da Educação, Interino, HOMOLOGA o
Parecer nº 219/2013, da Câmara de Educação Superior, do Conselho
Nacional de Educação, favorável às alterações nos programas de pósgraduação stricto sensu solicitadas à Capes pelas Instituições de Educação Superior no sentido de:
1. Alterar a nomenclatura do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Agrárias -código 32001010073P8 - para Pós-Graduação
em Produção Vegetal nível mestrado acadêmico, oferecido pela Universidade Federal de Minas Gerais.
2. Alterar a nomenclatura do Programa de Pós-Graduação
em Biologia Vegetal - código 41001010043P0 - para Pós-Graduação
em Biologia de Fungos, Algas e Plantas, nível de mestrado acadêmico, e alterar a nomenclatura do Programa de Pós-Graduação em
Design, Informação e Inovação - código 41001010064P8 - para PósGraduação em Design, nível de doutorado, oferecidos pela Universidade federal de Santa Catarina.
3. Alterar a nomenclatura do Programa de Pós-Graduação
em Formação de Professor em Língua e Literatura - código
16003012008P9 - para Pós-Graduação em Letras: Ensino de Língua e
Literatura, nível de mestrado acadêmico, oferecido pela Universidade
Federal do Tocantins.
4. Desativar, a pedido da IES, o Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Computação - código 33007012009P8, nível de mestrado acadêmico, oferecido pela Universidade Metodista de Piracicaba.
5. Alterar a nomenclatura do Programa de Pós-Graduação
em Ciência e Tecnologia do Leite - código 400224016002P9 - para
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, oferecido pela Universidade Norte do Paraná.
6. Alterar a nomenclatura do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia - código 42009014004P5 - para Pós-Graduação em
Engenharia Civil e Ambiental, nível de mestrado acadêmico, oferecido pela Universidade de Passo Fundo, conforme consta do Processo no 23001.000030/2013-34.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013123100010

RETIFICAÇÕES

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais, tendo em vista o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n.
200, de 25/2/1967, Decreto n. 83.937, de 6/9/1979, e art. 12 da Lei n.
9.784, de 29/1/1999, e considerando a criação do Decanato de Gestão
de Pessoas na estrutura organizacional da FUB (Resolução do Conselho Universitário n. 29/2010, de 7/12/2010), resolve:
Art. 1º Delegar ao ocupante do cargo de Decano de Gestão
de Pessoas as competências a seguir elencadas, além das funções
estabelecidas no art. 21 do Regimento Geral da UnB e de outras
decorrentes de sua condição:
I - abertura de concurso público, designação de comissão de
concurso público e homologação de resultado de concurso público;
II - abertura e homologação de resultado de processo seletivo
para admissão de professor substituto e visitante e de professor e
pesquisador visitante estrangeiro;
III - readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e
recondução;
IV - assinatura da carteira de identidade funcional;
V - vacância por exoneração, a pedido, readaptação, posse
em outro cargo inacumulável e falecimento;
VI - assinatura do termo inicial, aditamento e rescisão do
contrato de prestação de serviços de professores temporários;
VII - designação e dispensa de função gratificada de titular e
substituto;
VIII - progressão funcional de servidores;
IX - lotação, remoção e localização de servidores da Universidade;
X - concessão, retificação, redução e cancelamento de adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e de
gratificação por trabalhos com raios ou substâncias radioativas;

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

