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TRIBUNAL MARÍTIMO
DIVISÃO DE PESSOAL

S E C R E TA R I A - G E R A L
DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS

EXPEDIENTE DOS EXMOS. SRS. JUÍZES RELATORES

Proc. nº 28.224/2013 - "PETRAX 1"
Relator : Juiz Marcelo David Gonçalves
PEM : Dra. Daniella Schumacker Gasco Santos
Representado : Luciano do Nascimento Silva
Advogada : Dra. Neuza Maria Lamy Rosário (OAB/RJ

70.181)
Despacho : "Ao representado para que se manifeste sobre a

impossibilidade de intimação no endereço fornecido, em 5 (cinco)
dias."

Proc. nº 28.225/2013 - "PETRAX 2"
Relator : Juiz Marcelo David Gonçalves
PEM : Dra. Daniella Schumacker Gasco Santos
Representado : Luciano do Nascimento Silva
Advogada : Dra. Neuza Maria Lamy Rosário (OAB/RJ

70.181)
Despacho : "Ao representado para que se manifeste sobre a

impossibilidade de intimação no endereço fornecido, em 5 (cinco)
dias."

Em 11 de fevereiro de 2016.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SERGIPE

PORTARIA No- 152, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2016

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGI-
PE, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do
Processo de nº. 23113.020195/2014-46/Departamento de Direi-
to/Campus Universitário Prof. José Aloísio de Campos; RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar, por 01 (um) ano, contado a partir de
11/03/2016, o prazo de validade do Concurso Público de Provas e
Títulos para Professor Adjunto-A - Nível I, em regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, objeto do Edital nº. 028/2014, realizado pela
Universidade Federal de Sergipe para o Departamento de Direi-
to/Campus Universitário Prof. José Aloísio de Campos, para a Ma-
téria de Ensino "Introdução ao Direito", homologado através da Por-
taria nº 459, de 09/03/2015, publicada no D.O.U. de 11/03/2015,
seção 1, página 15.

Art. 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI

PORTARIA No- 154, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2016

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGI-
PE, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do
Processo de nº. 23113.020233/2014-61/Departamento de Educação
Física/Campus Universitário Prof. José Aloísio de Campos; RESOL-
VE:

Art. 1º - Prorrogar, por 01 (um) ano, contado a partir de
13/03/2016, o prazo de validade do Concurso Público de Provas e
Títulos para Professor Adjunto-A - Nível I, em regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, objeto do Edital nº. 028/2014, realizado pela
Universidade Federal de Sergipe para o Departamento de Educação
Física/Campus Universitário Prof. José Aloísio de Campos, para a
Matéria de Ensino "Bases Metodológicas do Esporte", homologado
através da Portaria nº 495, de 12/03/2015, publicada no D.O.U. de
13/03/2015, seção 1, página 13.

Art. 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 11 de fevereiro de 2016

Dispõe sobre o arquivamento do Processo
de Supervisão nº 23000.000540/2013-11

Nº 5 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção aos referenciais subs-
tantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de
avaliação dos cursos e instituições de ensino superior, e às normas
que regulam o processo administrativo na Administração Pública Fe-
deral, e com fundamento expresso nos art. 206 e 209 da Constituição,
no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 2º da
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Capítulo III do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na
Nota Técnica nº 17/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina
que:

I.Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas ao Centro
de ensino Superior de Vitória (cód. 1159) por meio do Despacho
SERES/MEC nº 197, de 2012.

II.Seja arquivado o Processo de Supervisão nº
23000.000540/2013-11, com fundamento expresso no art. 49 do De-
creto nº 5.773, de 2006.

III.Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos ter-
mos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999, por meio eletrônico, pelo
Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do e-MEC, con-
forme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo
de Supervisão nº 23000.017349/2011-47.

Nº 6 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção aos referenciais subs-
tantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de
avaliação dos cursos e instituições de ensino superior, e às normas
que regulam o processo administrativo na Administração Pública Fe-
deral, e com fundamento expresso nos art. 206 e 209 da Constituição,
no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 2º da
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Capítulo III do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na
Nota Técnica nº 15/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina
que:

I.Seja arquivado o Processo de Supervisão nº
23000.017349/2011-47, com fundamento expresso no art. 49 do De-
creto nº 5.773, de 2006.

II.Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio
do Despacho SERES/MEC nº 238, de 2011, perante a FACULDADE
RORAIMENSE DE ENSINO SUPERIOR - FARES (cód. 2536).

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos
termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999, por meio eletrônico, pelo
Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do e-MEC, con-
forme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo
de Supervisão nº 23000.020738/2013-11.

Nº 7 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção aos referenciais subs-
tantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de
avaliação dos cursos e instituições de ensino superior, e às normas
que regulam o processo administrativo na Administração Pública Fe-
deral, e com fundamento expresso nos art. 206 e 209 da Constituição,
no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 2º da
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Capítulo III do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na
Nota Técnica nº 11/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina
que:

I.Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio
do Despacho SERES/MEC nº 208, de 2013, perante a FACULDADE
REGIONAL DA BAHIA - FARB/UNIRB (cód. 1893).

II.Seja arquivado o Processo de Supervisão nº
23000.020738/2013-11, com fundamento expresso no art. 49 do De-
creto nº 5.773, de 2006.

III.Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos ter-
mos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999, por meio eletrônico, pelo
Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do e-MEC, con-
forme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO

DE PESSOAS

RETIFICAÇÃO

A Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas, no uso das
atribuições previstas na Portaria de Delegação de Competência n°
448, de 17/05/2011, resolve:

Retificar parte da portaria de homologação n° 1616, pu-
blicada no DOU de 31/12/2015, Seção 1, pág. 99:

Onde se lê:
Unidade: INSTITUTO DE QUÍMICA
Departamento: QUÍMICA ORGÂNICA
Área de Conhecimento: Química Orgânica com ênfase em

Produtos Naturais
Vagas: 1
Classe: ADJUNTO A
Regime de Trabalho: DE
Processo: 23066.048622/15-44
1º Eliane de Oliveira Silva
Leia-se:
Unidade: INSTITUTO DE QUÍMICA
Departamento: QUÍMICA ORGÂNICA

Área de Conhecimento: Química Orgânica com ênfase em
Produtos Naturais

Vagas: 1
Classe: ADJUNTO A
Regime de Trabalho: DE
Processo: 23066.048622/15-44
1º Eliane de Oliveira Silva
2º Paulo Roberto Ribeiro de Jesus

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PORTARIA No- 613, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016

O Reitor da UFG, tendo em vista o que consta na Portaria nº
450/MP, de 06/11/2002, noDecreto nº 6.944 de 21/08/2009, resolve:

Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A,
Nível 1, Área: Desenho Técnico, realizado pela UAE Ciências e
Tecnologia do Campus Aparecida de Goiânia, objeto do Edital nº 75,
publicado no D.O.U. de 02/12/2014, homologado através do Edital nº
32, publicado no D.O.U. de 11/03/2015, seção 3, pág. 81. (Processo
nº 23070.021526/2014-17)

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL

Ministério da Educação
. BANCO CENTRAL DO BRASIL

RESOLUÇÃO Nº 4.464, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016

Altera a Resolução nº 3.932, de 16 de de-
zembro de 2010, que consolida as normas
sobre direcionamento dos recursos captados
em depósitos de poupança pelas entidades
integrantes do Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimo (SBPE).

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho
Monetário Nacional, em sessão extraordinária realizada em 10 de
fevereiro de 2016, com base nos arts. 7º do Decreto-Lei nº 2.291, de
21 de novembro de 1986, e 95 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de
2015, resolveu:

Art. 1º Os arts. 1º e 2º da Resolução nº 3.932, de 16 de
dezembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Os valores referentes aos créditos imobiliários ce-
didos pelas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança
e Empréstimo (SBPE) às companhias securitizadoras de créditos imo-
biliários, vinculados a certificados de recebíveis imobiliários median-
te Termo de Securitização de Créditos, nos termos da Lei nº 9.514, de
20 de novembro de 1997, podem permanecer computados para efeito
do cumprimento da exigibilidade estabelecida no art. 1º, inciso I, do
regulamento anexo a esta Resolução, da seguinte forma:

I - nas operações de cessão realizadas entre 1º de março de
2011 e 31 de dezembro de 2013:

a) pela sua totalidade, até o primeiro mês subsequente à data
de formalização dos contratos de cessão de créditos; e

b) pelo valor de que trata a alínea "a", deduzido, cumu-
lativamente, à razão de 1/36 (um trinta e seis avos) a cada posição
mensal a partir do segundo mês subsequente à data de formalização
dos contratos de cessão de créditos; e

II - nas operações de cessão realizadas entre 1º de março de
2016 e 31 de dezembro de 2017:

a) pela sua totalidade, até o primeiro mês subsequente à data
de formalização dos contratos de cessão de créditos; e

b) pelo valor de que trata a alínea "a", deduzido, cumu-
lativamente, à razão de 1/12 (um doze avos) a cada posição mensal a
partir do segundo mês subsequente à data de formalização dos con-
tratos de cessão de créditos." (NR)

"Art. 2º Os certificados de recebíveis imobiliários lastreados
nos créditos de que trata o art. 1º podem ser computados como
operações de financiamento imobiliário, para efeito do cumprimento
da exigibilidade estabelecida no art. 1º, inciso I, do regulamento
anexo a esta Resolução, a partir do segundo mês subsequente à data
de emissão, por montante equivalente a:

I - 1/36 (um trinta e seis avos) do valor do título no final do
primeiro mês subsequente à data de emissão, acrescido à mesma
razão a cada posição mensal, se lastreados nos créditos de que trata o
art. 1º, inciso I, desta Resolução; e

II - 1/12 (um doze avos) do valor do título no final do
primeiro mês subsequente à data de emissão, acrescido à mesma
razão a cada posição mensal, se lastreados nos créditos de que trata o
art. 1º, inciso II, desta Resolução.

........................................................................................" (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua pu-

blicação.
Art. 3º Fica revogado o parágrafo único do art. 1º da Re-

solução nº 3.932, de 16 de dezembro de 2010.

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI
Presidente do Banco Central do Brasil

Ministério da Fazenda
.
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