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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 580, DE 22 DE MAIO DE 2020

O PRÓ-REITOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS em Exercício, no uso de
suas atribuições previstas na Portaria de Delegação de Competência nº 448, de
17/05/2011, resolve:

Prorrogar por 01 (um) ano, a partir de 19/07/2020, o prazo legal do Concurso
Público para Docente da Carreira do Magistério Superior, realizado por esta Universidade,
objeto do Edital nº 02/2018, DOU de 27/12/2018, cuja homologação foi publicada,
conforme Portaria nº 1635, DOU de 19/07/2019.

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Departamento: EDUCAÇÃO II
Área de Conhecimento: Metodologia do Ensino de Artes Visuais e Estágio

Supervisionado em Artes Visuais
Classe: ASSISTENTE A Regime de Trabalho: DE

LEONARDO SERAFIM MURICY

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
PORTARIA Nº 51, DE 20 DE MAIO DE 2020 (*)

Institui o Comitê de Governança, Integridade, Riscos e
Controles da Universidade Federal do Delta do
Parnaíba - UFDPar

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar,
nomeado pela Portaria nº 2.120, de 10 de dezembro de 2020, e tendo em vista o disposto na
Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 01, de 10.05.2016, no Decreto Nº 9.203, de 22 de
novembro de 2017 e na Portaria CGU N° 1.089, de 25 de abril de 2018, no uso de suas
atribuições legais, resolve:

Art. 1º Instituir o Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles - CG I R C,
com o objetivo de adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à
Governança, Integridade, Riscos e Controles da UFDPar.

Art. 2º O CGIRC é composto pelo Reitor, como Presidente, Vice-Reitor, como Vice-
Presidente e pelos titulares das seguintes unidades organizacionais:

I - Pró-Reitoria de Planejamento;
II - Pró-Reitoria de Administração;
III - Pró-Reitoria de Extensão;
IV - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação;
V - Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação;
VI - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas;
VII - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários;
VIII - Superintendência de Tecnologia da Informação; e
IX - Prefeitura Universitária;
§ 1º Em seus impedimentos e nos afastamentos legais, os titulares serão

representados por seus substitutos formalmente designados;
§ 2º O CGIRC poderá convidar servidores, representantes e dirigentes de outras

unidades ou entidades públicas ou privadas para prestar colaboração técnica às atividades
deste Comitê;

Art. 3º O CGIRC atuará como instância deliberativa e são suas competências:
I - promover sensibilização quanto a mudança das práticas e princípios de

conduta e padrões de comportamentos;
II - institucionalizar estruturas adequadas de governança, integridade, gestão de

riscos e controles internos;
III - promover o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e incentivar a

adoção de boas práticas de governança, de integridade, de gestão de riscos e de controles
internos;

IV - garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões,
com vistas à condução das políticas e à prestação de serviços de interesse público;

V - promover a integração dos agentes responsáveis pela governança, pela
integridade, pela gestão de riscos e pelos controles internos;

VI - promover a adoção de práticas que institucionalizem a responsabilidade dos
agentes públicos na prestação de contas, na transparência e na efetividade das
informações;

VII - aprovar políticas, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e
institucionalização da integridade, da gestão de riscos e dos controles internos;

VIII - supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que podem
comprometer a prestação de serviços de interesse público;

IX - liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de riscos e dos controles
internos, oferecendo suporte necessário para sua efetiva implementação na UFDPar;

X - estabelecer limites de exposição a riscos globais da UFDPar, bem com os
limites de alçada ao nível de unidade, política pública ou atividade;

XI - aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos
para gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos da gestão;

XII - emitir recomendação para o aprimoramento da governança, da integridade,
da gestão de riscos e dos controles internos; e

XIII - monitorar as recomendações e orientações deliberadas pelo CGIRC.
Art. 4º Para cumprimento de suas competências, o Comitê se reunirá

ordinariamente, uma vez a cada mês e, extraordinariamente, por convocação de seu
Presidente.

Parágrafo único. O CGIRC será assessorado pelo Gabinete do Reitor.
Art. 5º A participação no CGIRC não enseja qualquer tipo de remuneração, sendo

considerado serviço público de natureza relevante.
Art. 6º O CGIRC terá caráter permanente e integrará a estrutura de governança da

UFDPar.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRO MARINHO OLIVEIRA

(*) Republicada por ter constado incorreção, quanto ao original, na edição do Diário Oficial da
União nº 96, de 21.05.2020, Seção 1, página 106.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 6 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a autorização, excepcionalmente, de
antecipação da Colação de Grau de discentes que
estejam no último período dos cursos de Medicina e
Enfermagem, no âmbito da Universidade Federal de
Rondonópolis (UFR), em virtude da situação
decorrente do Coronavírus (SARS-COV-2/COVID-19).

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso de
suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional,
declarada pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188 2020, após a Organização
Mundial da Saúde (OMS) ter declarado Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional em 30 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO a Medida Provisória n° 934, de 01 de abril de 2020 que
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da
Saúde (MS), que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão
comunitária da COVID-19; resolve:

Art. 1º Autorizar, excepcionalmente, a antecipação da Colação de Grau de
discentes que estejam no último período dos cursos de Medicina e Enfermagem, no âmbito
da Universidade Federal de Rondonópolis.

Art. 2º Caberá a cada coordenação de curso providenciar a lista de discentes
aptos para antecipação de que trata essa Resolução a ser encaminhada através de
processo para a Reitoria que fará a homologação com a respectiva documentação
comprobatória da situação acadêmica, sendo observado que o aluno cumpra no mínimo os
seguintes critérios:

§ 1º Para os discentes do curso de Medicina:
I - 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato previsto no

Projeto Pedagógico do Curso;
II - 75% (setenta e cinco por cento) das atividades complementares

concluídas;
§ 2º Para discentes dos cursos de Enfermagem:
I - 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do estágio curricular

obrigatório dos cursos prevista no Projeto Pedagógico do Curso;
II - 75% (setenta e cinco por cento) das atividades complementares

concluídas;
III - elaboração e defesa de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC).
§ 3º As defesas de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) ocorrerão de forma

remota, mediante prévio agendamento a ser realizado pela Coordenação de Curso.
Art. 3º A antecipação que trata a presente Resolução restringe-se

exclusivamente aos discentes que já possuem os requisitos estabelecidos nos §1º e §2º do
art. 2º não havendo aplicação extensiva a outros cursos.

Art. 4º A Colação de Grau ocorrerá de forma remota e será organizada pelo,
Registro Escolar.

Art. 5º Os casos omissos serão deliberados pela Reitoria.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor nesta data.

ANALY CASTILHO POLIZEL DE SOUZA
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 6 DE ABRIL DE 2020

Estabelece critérios para Colação de Grau Especial
em virtude da situação decorrente do Coronavírus
( S A R S - COV - 2 / COV I D - 1 9 ) .

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso de
suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional,
declarada pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188 2020, após a Organização
Mundial da Saúde (OMS) ter declarado Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional em 30 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO o Art. 2º da Portaria 343, de 17 de março de 2020, do
Ministério da Educação, que faculta às instituições de educação superior a

suspensão das atividades acadêmicas presenciais, enquanto durar a situação de pandemia
do Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da
Saúde (MS), que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão
comunitária da COVID-19;

CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública devido à pandemia
do Covid-19, bem como as orientações da Organização Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO as recomendações do Comitê de Prevenção, decorrente do
Coronavirus (SARS-COV2/COVID-19), no âmbito da Universidade Federal de Rondonópolis,
relativas à adoção de medidas de proteção e controle da propagação do vírus e à relação
com a comunidade interna e externa; resolve:

Art. 1º Estabelecer critérios para Colação de Grau Especial em virtude da
situação decorrente do Coronavírus (SARS-COV-2/COVID-19), no âmbito da Universidade
Federal Rondonópolis.

Art. 2º A Colação de Grau Especial ocorrerá de forma remota e será organizada
pelo Registro Escolar.

§ 1º Após análise da documentação caberá o Instituto agendar a data e horário
em que será realizada a solenidade.

Art. 3º Os documentos gerados serão assinados, digitalizados e encaminhados
ao discente.

Art. 4º Fica delegada aos Diretores de Institutos a presidência das solenidades
de colação.

Art. 5º Casos omissos serão deliberados pela Reitoria.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor nesta data.

ANALY CASTILHO POLIZEL DE SOUZA
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO Nº 7, DE 4 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre o regulamento de credenciamento de
Pesquisador Associado em atividades de ensino,
pesquisa e extensão no âmbito da UFR- Universidade
Federal de Rondonópolis.

O Conselho Superior da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso de suas
atribuições legais, resolve:

Art. 1º Fica instituído o Regulamento para o credenciamento e participação de
Pesquisador Associado em atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da
UFR.

Parágrafo único: Pesquisador Associado é aquele pesquisador que não tem
vínculo empregatício ativo com a UFR, podendo ser docente de outra Instituição de Ensino
Superior- IES, Bolsista de pesquisa ou de apoio técnico à pesquisa, pesquisador ou
professor aposentado ou pesquisador autônomo, que trabalha associado a pesquisador
docente da UFR, e/ou junto à núcleo de pesquisa e/ou programa de pós-graduação
sediado na UFR, possuindo título de doutor.

Art. 2º O credenciamento do pesquisador associado na UFR dar-se-á mediante
aprovação da Congregação do Instituto/Faculdade e registro na PROPPIT.

Parágrafo único - A aprovação prevista no caput deste artigo poderá ocorrer
somente quando o pesquisador apresentar solicitação de credenciamento, plano de
trabalho construído em conjunto com pesquisador UFR, e/ou núcleo de pesquisa, e/ou
programa de pós-graduação sediado na UFR, estiverem assegurados os recursos
necessários para a execução das atividades previstas e termo de compromisso de
pesquisador associado modalidade - sem bolsa, declaração de reconhecimento de direitos
de propriedade intelectual e termo de adesão - pesquisador associado. Anexo I, II e III.

Artigo 3º É condição para o credenciamento, que o interessado declare, por
escrito, ter ciência de que o credenciamento como Pesquisador Associado não representa
qualquer obrigação trabalhista, responsabilidade ou promessa de futuro vínculo
empregatício com a UFR.

Artigo 4º Os Pesquisadores Associados podem exercer atividades de ensino,
pesquisa e extensão na UFR, incluindo orientação e participação em bancas de avaliação
de dissertações e teses, por tempo limitado.
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