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. 6 201616077 ENGENHARIA QUÍMICA
(Bacharelado)

60 (sessenta) UNIVERSIDADE DO VALE DO
T AQ U A R I

FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE
EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - FUVATES

RUA AVELINO TALINI, 171, ,
UNIVERSITÁRIO, LAJEADO/RS

. 7 201509896 B I OT EC N O LO G I A
(Bacharelado)

39 (trinta e
nove)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
P E LOT A S

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N, , -,
CAPÃO DO LEÃO/RS

. 8 201721899 CINEMA E AUDIOVISUAL
(Bacharelado)

28 (vinte e
oito)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
P E LOT A S

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS RUA ALBERTO ROSA, 62, CENTRO
DE ARTES, PORTO, PELOTAS/RS

. 9 201721972 HOTELARIA (Bacharelado) 60 (sessenta) UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO
DE JANEIRO

RODOVIA BR 465 - KM 7, S/N, ,
CAMPUS UNIVERSITÁRIO,
SEROPÉDICA/RJ

DESPACHO Nº 85, DE 10 DE JUNHO DE 2020

Decide o Processo MEC n° 23709.000057/2019-55

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no
uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019,
em atenção ao disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei 9.394, de
20 de dezembro de 1996, arts. 2º, 3º e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004,
arts. 2º, 48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 56, 58 a 60, 72
e 73 do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, com base na Nota Técnica
nº 44/2020-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante a FACULDADE IETEC (cód.
17382), mantida pelo Instituto de Educação Tecnológica EIRELI - IETEC (cód. 15694),
CNPJ 23.374.705/0001-74:

(i) o seu descredenciamento institucional;
(ii) a intimação da sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal,

para informar sobre alunos remanescentes, se for o caso, e os meios adotados para
a guarda e conservação dos documentos acadêmicos, bem como a entrega dos
mesmos à totalidade dos alunos concluintes, ou a cargo de qual entidade serão
entregues os documentos acadêmicos, nos termos do art. 58 do Decreto nº 9.235, de
2017, sob pena de aplicação de medidas previstas na legislação civil e penal;

(iii) à sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal, a
comprovação da publicação da decisão de descredenciamento no seu site na WEB;

(iv) a notificação da decisão e da possibilidade de apresentação de recurso
ao Conselho Nacional de Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 75
do Decreto 9.235, de 2017, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº
9.784, de 1999;

(v) a efetivação da notificação por meio eletrônico mediante e-mail e pelo
Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC.

(vi) o arquivamento após o prazo recursal, na ausência da interposição do
recurso cabível, do presente Processo MEC nº 23709.000057/2019-55.

RICARDO BRAGA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2.214, DE 10 DE JUNHO DE 2020

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o que consta
no Processo digital nº 23068.024931/2020-76, resolve:

Prorrogar, pelo período de 01 (um) ano, a partir de 07/08/2020, a validade
do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto, de que
trata o Edital nº 92/2019-PROGEP, publicado no DOU em 19/06/2019, homologado
conforme Edital nº 146/2019-PROGEP, publicado no DOU em 07/08/2019, na parte
referente à Área/subárea: História/História da América.

JOSIANA BINDA

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

PORTARIA Nº 290, DE 10 DE JUNHO DE 2020

O Reitor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, no uso de suas
atribuições conferidas pelo Decreto 29 de agosto de 2016, publicado no Diário Oficial da
União de 30 de agosto de 2016, considerando o disposto no Decreto nº 9.739, de 28
de março de 2019; considerando o que estabelece o artigo 12 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990; e considerando, por fim, o art. 10 da Lei Complementar nº 173,
de 27 de maio de 2020, publicada no DOU nº 101, de 28/05/2020, resolve:

Suspender os prazos de validade dos concursos públicos da Universidade
Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) já homologados na data da publicação do Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até o término da vigência do estado de
calamidade pública estabelecido pela União. Os prazos suspensos voltam a correr a
partir do término do período de calamidade pública. Este ato entra em vigor nesta
data.

JOSÉ DE ARIMATEA DE MATOS

Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES
AQ U AV I Á R I O S

PORTARIA Nº 1.163, DE 29 DE MAIO DE 2020 (*)

Aprova a exploração indireta pela Companhia Docas do
Pará - CDP de área não afeta à operação portuária
localizada no Porto Organizado de Belém.

O SECRETÁRIO NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, no uso das
atribuições delegadas por meio da Portaria nº 2.787, de 24 de junho de 2019, alterada pela
Portaria nº 47, de 13 de maio de 2020, combinada com o art. 35 da Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, e tendo em vista o disposto na Portaria GM/SEP nº 409, de 27 de novembro de
2014, resolve:

Art. 1º Aprovar a exploração indireta pela Companhia Docas do Pará - CDP de área
não afeta à operação portuária localizada no Porto Organizado de Belém, com 3.632,09 m2 de
extensão e cujos limites estão previstos no Anexo desta Portaria, nos termos da proposta
encaminhada pela administração do porto constante do Processo Administrativo nº
50000.007667/2019-20 e observado o disposto no respectivo Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento - PDZ.

Art. 2º A administração do porto deverá observar as normas de licitação e
contratação pública, bem como seguir as diretrizes para o procedimento licitatório e para a
elaboração da minuta de contrato previstas nos arts. 15 a 18 da Portaria GM/SEP nº 409, de 27
de novembro de 2014.

Art. 3º Após a celebração do contrato de cessão de uso onerosa, a administração
do porto deverá encaminhar ao Ministério da Infraestrutura cópia do respectivo instrumento
contratual acompanhada de cópia do processo de licitação no prazo de até 30 (trinta) dias a
contar de sua assinatura.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DIOGO PILONI E SILVA

ANEXO

. COORDENADAS GEOGRÁFICAS

. M1 N 9,840,749.505 / E 778,874.815

. M2 N 9,840,716.163 / E 778,864.171

. M3 N 9,840,667.065 / E 778,952.434

. M4 N 9,840,697.324 / E 778,970.023

(*)Republicada por ter saído com omissão dos anexos, DOU de 09/06/2020, Seção 1.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
RESOLUÇÃO Nº 562, DE 9 DE JUNHO DE 2020

Prorroga, para efeitos de cumprimento dos
parágrafos 120.339(b)(1) e (b)(5) do RBAC nº 120,
o fim do exercício do ano de 2020.

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
no exercício da competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, inciso V, da Lei nº
11.182, de 27 de setembro de 2005, tendo em vista o disposto no art. 8º, inciso XII,
da mencionada Lei e no Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC nº 11,

Considerando os impactos às atividades desenvolvidas pela ANAC diante da
emergência de saúde pública, evidenciada pela classificação do COVID-19 como
pandemia pela Organização Mundial de Saúde;

Considerando o pedido da Associação Brasileira das Empresas Aéreas -
ABEAR no Ofício ABEAR nº 038/2020, de 22 de abril de 2020;

Considerando a necessidade de manutenção dos padrões de segurança a
regulados e usuários, assim como parâmetros de razoabilidade no cumprimento de
requisitos; e

Considerando o que consta do processo nº 00058.015561/2020-08,
deliberado e aprovado na 11ª Reunião Deliberativa, realizada em 9 de junho de 2020,
resolve:

Art. 1º Prorrogar o fim do exercício do ano de 2020 para o dia 30 de abril
de 2021, para efeitos de cumprimento do disposto nos parágrafos 120.339(b)(1) e
(b)(5) do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC nº 120.

Art. 2º Para efeitos de cumprimento do disposto nos parágrafos 120.1(a)(3)
e 120.3(a) do RBAC nº 120, fica concedido o prazo de 90 (noventa) dias para
apresentação de um Programa de Prevenção do Risco Associado ao Uso Indevido de
Substâncias Psicoativas na Aviação Civil - PPSP pelos operadores de aeródromo
detentores de certificado operacional que ainda não tenham protocolado o respectivo
PPSP na Agência.

Parágrafo único. Este prazo poderá ser prorrogado por igual período em
caso de continuação do estado de calamidade pública no país.

Art. 3˚ Esta Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2020.

JULIANO ALCÂNTARA NOMAN
Diretor-Presidente

Substituto

RESOLUÇÃO Nº 563, DE 9 DE JUNHO DE 2020

Altera a Resolução nº 556, de 13 de maio de
2020.

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
no exercício da competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, inciso V, da Lei nº
11.182, de 27 de setembro de 2005tendo em vista o disposto no art. 8º, incisos X e
XLVI, da mencionada Lei e a situação de emergência advinda da pandemia de COVID-
19, e considerando o que consta do processo nº 00058.013247/2020-82, deliberado e
aprovado na 11ª Reunião Deliberativa, realizada em 9 de junho de 2020, resolve:

Art. 1º A Resolução nº 556, de 13 de maio de 2020, publicada no Diário
Oficial da União de 14 de maio de 2020, Seção 1, página 48, que flexibiliza, em caráter
excepcional e temporário, a aplicação de dispositivos da Resolução nº 400, de 13 de
dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 6º O disposto no art. 2º desta Resolução aplica-se a todos os voos
originalmente programados, nos respectivos contratos de transporte aéreo, até 31 de
dezembro de 2020." (NR)

"Art. 6º-A O disposto no art. 3º desta Resolução aplica-se a todos os voos
originalmente programados, nos respectivos contratos de transporte aéreo, para o
período de 4 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020." (NR)

"Art. 7º O disposto nos arts. 4º e 5º desta Resolução aplica-se a todas as
manifestações de usuários registradas no período de 4 de fevereiro de 2020 a 31 de
dezembro de 2020." (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JULIANO ALCÂNTARA NOMAN
Diretor-Presidente

Substituto
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