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PORTARIA No- 1.976, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com a Portaria Ministerial
no- 67, de 06 de fevereiro de 1987, e considerando a crescente ca-
rência de mão-de-obra especializada nas diversas áreas do saber;
considerando a necessidade de continuar promovendo a educação
profissional de qualidade nos diversos níveis; considerando a ne-
cessidade de proporcionar o desenvolvimento das regiões atendidas
pelas Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED, das Instituições
Federais de Educação Tecnológica, resolve:

Art 1o- Autorizar o Centro Federal de Educação Tecnológica
do Piauí, a promover o funcionamento de sua UNED de Picos - PI.

Art 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.977, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com a Portaria Ministerial
no- 67, de 06 de fevereiro de 1987, e considerando a crescente ca-
rência de mão-de-obra especializada nas diversas áreas do saber;
considerando a necessidade de continuar promovendo a educação
profissional de qualidade nos diversos níveis; considerando a ne-
cessidade de proporcionar o desenvolvimento das regiões atendidas
pelas Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED, das Instituições
Federais de Educação Tecnológica, resolve:

Art 1o- Autorizar o Centro Federal de Educação Tecnológica do
Piauí, a promover o funcionamento de sua UNED de Parnaíba - PI.

Art 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.978, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com a Portaria Ministerial
no- 67, de 06 de fevereiro de 1987, e considerando a crescente ca-
rência de mão-de-obra especializada nas diversas áreas do saber;
considerando a necessidade de continuar promovendo a educação
profissional de qualidade nos diversos níveis; considerando a ne-
cessidade de proporcionar o desenvolvimento das regiões atendidas
pelas Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED, das Instituições
Federais de Educação Tecnológica, resolve:

Art 1o- Autorizar o Centro Federal de Educação Tecnológica
do Espírito Santo, a promover o funcionamento de sua UNED de São
Mateus - ES.

Art 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.979, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com a Portaria Ministerial
no- 67, de 06 de fevereiro de 1987, e considerando a crescente ca-
rência de mão-de-obra especializada nas diversas áreas do saber;
considerando a necessidade de continuar promovendo a educação
profissional de qualidade nos diversos níveis; considerando a ne-
cessidade de proporcionar o desenvolvimento das regiões atendidas
pelas Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED, das Instituições
Federais de Educação Tecnológica, resolve:

Art 1o- Autorizar o Centro Federal de Educação Tecnológica
do Espírito Santo, a promover o funcionamento de sua UNED de
Cariacica - ES.

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

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.980, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com a Portaria Ministerial
no- 67, de 06 de fevereiro de 1987, e considerando a crescente ca-
rência de mão-de-obra especializada nas diversas áreas do saber;
considerando a necessidade de continuar promovendo a educação
profissional de qualidade nos diversos níveis; considerando a ne-
cessidade de proporcionar o desenvolvimento das regiões atendidas
pelas Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED, das Instituições
Federais de Educação Tecnológica, resolve:

Art 1o- Autorizar o Centro Federal de Educação Tecnológica
da Bahia - BA, a promover o funcionamento de sua UNED de Simões
Filho - BA.

Art 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.981, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com a Portaria Ministerial
no- 67, de 06 de fevereiro de 1987, e considerando a crescente ca-
rência de mão-de-obra especializada nas diversas áreas do saber;
considerando a necessidade de continuar promovendo a educação

<!ID887755-0>

PORTARIA No- 1.983, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Portaria MP no- 381,
de 16 de dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2005, alterada pela Portaria MP no- 398, de 26 de
dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 27 de dezembro de 2005, resolve:

Art. 1o- Ficam alterados, na forma do Anexo a esta Portaria, no que diz respeito às instituições de ensino que nele se mencionam, os
números de provimento de vagas fixados no Anexo I à Portaria MEC no- 384, de 1o- de fevereiro de 2006, já modificada pelas Portarias MEC
no- 937/2006, no- 1.067/2006, no- 1.069/2006, no- 1.106/2006, no- 1.113/2006, no- 1.143/2006, no- 1.165/2006, no- 1.166/2006, no- 1.167/2006, no-

1.168/2006, no- 1.415/2006, no- 1.540/2006, no- 1.656/2006, no- 1.657/2006, no- 1.658/2006, no- 1.660/2006, no- 1.723/2006, no- 1.729/2006, no-

1.789/2006, no- 1.851/2006 e no- 1.928/2006.
Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO HADDAD

ANEXO

Portaria MEC nº. 384/2006, Anexo I, alterada pelas Portarias MEC nº. 937/2006, nº. 1.067/2006, nº. 1.069/2006, nº. 1.106/2006, nº.
1.113/2006, nº. 1.143/2006, nº. 1.165/2006, nº. 1.166/2006, nº. 1.167/2006, nº. 1.168/2006, nº. 1.415/2006, nº.1.540/2006, nº. 1.656/2006, nº.
1.657/2006, nº. 1.658/2006, nº. 1.660/2006, nº. 1.723/2006, nº.1.729/2006, nº. 1.789/2006, nº. 1.851/2006 e nº 1.928/2006.
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Novo número
de provimentos

Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ)

11 2 - - - - 111 - 11 0 109

-Professor de 3º. Grau

Universidade Federal do Fluminen-
se (UFF)

59 - 60 59 - - - 58 59

-Professor de 3º. Grau

Universidade Federal Rural do Se-
mi-Árido (UFERSA)

8 - - - - - - - 7

-Professor de 3º. Grau

Universidade Federal do Mato
Grosso (UFMT)

33 34 34 - 35 - 36 37 38

-Professor de 3º. Grau

profissional de qualidade nos diversos níveis; considerando a ne-

cessidade de proporcionar o desenvolvimento das regiões atendidas

pelas Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED, das Instituições

Federais de Educação Tecnológica, resolve:

Art 1o- Autorizar o Centro Federal de Educação Tecnológica

da Bahia - BA, a promover o funcionamento de sua UNED de Porto

Seguro - BA.

Art 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.982, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições e o disposto na Portaria 1900 de 5 de dezembro de 2006,
publicada no Diário Oficial da União de 6 dezembro de 2006, resolve:

Art. 1o- Incluir no Anexo II da Portaria no- 1900/2006 os
estudantes Aline dos Santos Martinet, CPF no- 338.215.488-94, Ju-
liana Guerra Pinto, CPF no- 352.377.808-57 e Nadyara Pereira Andery,
CPF no- 061.747.306-46.

Art. 2o- Os referidos estudantes fazem jus ao pagamento da
bolsa permanência, na forma referida na Portaria no- 1900/2006.

Art. 3o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO HADDAD

<!ID886772-0>PORTARIA No- 1.984, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da
competência que lhe foi delegada pelo Decreto no- 4.504, de 09 de
Dezembro de 2002, e tendo em vista o contido no Processo no-

23000.008100/2006-83, resolve:
Art 1o- Aprovar o Estatuto do Centro Federal de Educação

Tecnológica de Rio Verde - GO.
Art 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

FERNANDO HADDAD

ANEXO
ESTATUTO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO

TECNOLÓGICA DE RIO VERDE - GO

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES
Art. 1o- O Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio

Verde - CEFET Rio Verde - GO, criado mediante transformação da
Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde, nos termos dos Decretos no-

62.178, de 25 de fevereiro de 1968; no- 83.935, de 04 de setembro de
1979; da Lei no- 8.948, de 8 de dezembro de 1994 e do Decreto de 17
de dezembro de 2002, é uma autarquia federal, vinculada ao Mi-
nistério da Educação, detentora de autonomia administrativa, patri-
monial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, terá o seu fun-
cionamento regulado pelo presente estatuto.

§ 1o- O CEFET Rio Verde - GO é uma instituição espe-
cializada na oferta de educação tecnológica, nos diferentes níveis e
modalidades de ensino, com atuação prioritária na área tecnológica.

§ 2o- O CEFET Rio Verde - GO rege-se pela legislação federal
pertinente, por este Estatuto, pelo Regimento Interno, pelas Delibe-
rações do Conselho Diretor e pelos atos próprios do Diretor-Geral.

§ 3o- O CEFET Rio Verde - GO, está submetido à supervisão
da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério
da Educação, na forma da legislação em vigor.

Art. 2o- O CEFET Rio Verde - GO tem por finalidade formar
e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos
diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da
economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o de-
senvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços,
em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade,
especialmente com os de abrangência local e regional, oferecendo
mecanismos para a educação continuada.

CAPÍTULO II
DAS CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS
Art. 3o- O CEFET Rio Verde - GO, observada a finalidade

definida no art. 2o- , tem como características básicas:
I - oferta de educação tecnológica, levando em conta o avan-

ço do conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos
métodos e processos de produção e distribuição de bens e serviços;

II - atuação prioritária na área tecnológica, nos diversos
setores da economia;

III - conjugação de teoria e prática no processo de ensino;
IV - articulação verticalizada e integração da educação tec-

nológica aos diferentes níveis e modalidades de ensino, ao trabalho, à
ciência e à tecnologia;

V - oferta de ensino superior de graduação e de pós-gra-
duação na área tecnológica;

VI - oferta de formação especializada em todos os níveis de
ensino, levando em consideração as tendências do setor produtivo e
do desenvolvimento tecnológico;

VII - realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços;
VIII - desenvolvimento da atividade docente, abrangendo os

diferentes níveis e modalidades de ensino, observada a qualificação
exigida em cada caso;

IX - utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos
humanos pelos diferentes níveis e modalidades de ensino;




