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II - Leandro de oliveira Araújo, Masp 1189265-0, CNPF 
064 .904 .566-86;
III - Adriano Sydney Menezes, Masp 0355093-6, CNPF 
229 .995 .906-87;
Iv - Mateus venuto Bittencourt de oliveira, Masp 1378482-2, CNPF 
051 .465 .396-50 .
Art. 2º Ficam designados os seguintes servidores do DEER/MG 
para atuarem como responsáveis Técnicos na unidade executora nº 
2350038:
I - Ailton Santos de oliveira, Matrícula Masp 1028480-0, CNPF 
537 .098 .706-82;
II - Davidson Fernando Dias dos Santos, Masp 138827-6, CNPF 
625 .793 .986-00 .
Art . 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2019 .
Fabrício Torres Sampaio

Diretor-Geral
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PORTARIA/UEMG Nº 153, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019
reconduz a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar instau-
rado pela Portaria/UEMG Nº 128, de 21 de outubro de 2019.
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG, no 
uso das competências que lhe são conferidas pelo art . 15 do Decreto 
nº 45 .873, de 30 de dezembro de 2011, e pelo Decreto nº 46 .352, de 
25 de novembro de 2013, com base no art . 219 da Lei Estadual nº 869, 
de 05 de julho de 1952, tendo em vista os motivos apresentados pela 
Sr. ª Presidente,
rESoLvE:
Art . 1º Fica reconduzida a Comissão do Processo Administrativo Dis-
ciplinar instaurado pela Portaria/UEMG Nº 128, de 21 de outubro de 
2019, devendo concluir os trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de publicação da presente Portaria .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas 
Gerais, aos 20 de dezembro de 2019 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora
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universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

PORTARIA Nº 197 – REITOR/2019

o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação vigente, resolve: Art . 1º revogar a Comissão 
Especial de Processos Seletivos instituída pela Portaria nº 110 - 
REITOR/2016, de 29 de dezembro de 2016. Art. 2º Instituir o Projeto 
de Captação de Estudantes nos Termos do Acordo de Cooperação para 
o Desenvolvimento Institucional, conforme a resolução Conjunta nº 
001 - CONSU/CEPEx/2019. Art. 3º Revogadas as disposições em con-
trário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação . ANExo 
ÚNICO DA PORTARIA Nº 197 – REITOR/2019: Projeto: Captação de 
Estudantes (PrE e FADENor) - Acordo de Cooperação para o Desen-
volvimento Institucional, considerando a resolução Conjunta N°001 – 
CONSU/CEPEx/2019. Ações: Processo Seletivo Unimontes – PAES; 
Processo Seletivo unimontes - Edital vagas remanescentes; Processo 
Seletivo unimontes - Análise da documentação dos cotistas SISu . Pro-
jeto Captação de Estudantes - Ações: Processos Seletivos unimontes 
(Acordo de Desenvolvimento Institucional): - Considerando a resolu-
ção Conjunta N°001 – CONSU/CEPEx/2019 que normatiza a relação 
entre Unimontes e Fadenor com a finalidade, dentre outras, de possibi-
litar a concretização de projetos de ensino, pesquisa e extensão, desen-
volvimento institucional, científico, tecnológico e de inovação de inte-
resse da unimontes, estimulando condições propícias de parcerias com 
entidades, órgãos e agentes da Administração Pública, da sociedade 
civil e da iniciativa privada, para o fomento a excelência acadêmica e 
ao desenvolvimento regional, nos termos do art .3º da Lei Estadual nº 
22 .929 de 2018, permitindo a celebração de contratos, convênios, acor-
dos ou ajustes, individualizados, com objetos específicos nos termos do 
inciso xIII do art .24 da Lei Federal nº 8 .666, de 1993, bem como do §5º 
do art .3º da Lei Estadual nº 22 .929 de 2018 e do art .79 do decreto Esta-
dual 47 .442 de 2018, por prazo determinado, apresentamos aqui um 
Projeto de Captação de Estudantes no âmbito do Acordo de Desenvol-
vimento Institucional, visando elevar, de modo mensurável e qualita-
tivo, as condições da Unimontes para o cumprimento eficiente e eficaz 
de sua missão, conforme descrito no PDI – Plano de Desenvolvimento 
Institucional 2017-2021 e no PMDI – Plano Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado 2019-2030. 1. Introdução e Justificativa: - A Universi-
dade Estadual de Montes Claros – uNIMoNTES, sediada no municí-
pio de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, representa a única 
universidade pública estadual na região e que, por esta razão, atua em 
mais de 30% da área total do Estado de Minas Gerais (incluindo as regi-
ões Norte e Noroeste de Minas e os vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri), abrangendo 196 mil Km², atingindo 342 municípios e alcan-
çando potencialmente uma população que ultrapassa dois milhões de 
habitantes . - os níveis de formação da unimontes vão desde a formação 
profissional e técnica, passando pelos seus 54 cursos de graduação pre-
sencial, com os bacharelados e licenciaturas, chegando até seus Progra-
mas de Pós-Graduação . - Podemos destacar dentre os objetivos da Ins-
tituição conforme PDI 2017-2021 (p .21): I - Promover no âmbito de sua 
competência, mecanismos voltados para a redução das desigualdades 
regionais e próprios para a consolidação da identidade do território e do 
Estado, notadamente por meio da pesquisa e da extensão; II - Preparar 
e habilitar os acadêmicos para o exercício crítico e ético de suas ativi-
dades profissionais; III - Difundir e concentrar, com mecanismos espe-
cíficos, a cultura, o saber e o conhecimento científico; IV - Atender à 
demanda da sociedade por serviços de sua competência, em especial os 
da saúde, educação e desenvolvimento social e econômico, vinculan-
do-os às atividades de ensino, pesquisa e extensão . o escopo desta pro-
posta ancora-se também no PMDI – Plano Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado 2019-2030, donde destacamos em seus Princípios, o 
5° objetivo estratégico: “Ser referência em qualidade, eficiência e opor-
tunidade em ensino” e suas Diretrizes Temáticas como; Desenvolvi-
mento Econômico; Social e Educação, onde versam: a) Propiciar o 
melhor ambiente para a criação e o desenvolvimento de iniciativas ino-
vadoras para o desenvolvimento das regiões, estimulando a nova eco-
nomia de Minas Gerais, incentivando o desenvolvimento de novas pro-
fissões e tecnologias, sendo referência em investimentos relacionados à 
ciência e tecnologia e inovação, visando maior lucratividade, produtivi-
dade e desenvolvimento de novas cadeias produtivas . b) Aprimorar as 
condições para que os cidadãos transitem de uma situação de vulnera-
bilidade para autonomia social por meio de ações inovadoras que 
envolvam o empreendedorismo, a criatividade, o acesso ao mundo do 
trabalho, o aumento da empregabilidade, a geração de oportunidades, a 
proteção individual e social, a garantia de direitos e da liberdade . c) 
Desenvolver programas de formação de professores direcionados para 
as necessidades dos estudantes . - Diante de sua inserção regional, a 
uNIMoNTES caracteriza-se como polo de convergência para a produ-
ção acadêmica, tecnológica e científica através da integração ensino-
pesquisa-extensão, representando, como vemos, um relevante papel na 
integração da região Norte Mineira e consequentemente em seu desen-
volvimento regional . Este espaço, gradativamente conquistado, procura 
contribuir para a reversão do quadro de exclusão e carência que carac-
teriza grande parte desta região, a partir da pesquisa, da extensão e da 
educação como forma de maximizar os recursos e potencialidades 
locais existentes . - Para cumprir este papel, a universidade Estadual de 
Montes Claros precisa se fortalecer institucionalmente através da con-
solidação de sua autonomia e do aprimoramento de suas instâncias de 
gestão por meio de ações de planejamento, monitoramento e processos 
avaliativos, bem como, do aperfeiçoamento de seus processos seletivos, 
com ênfase aqui nas formas de ingresso na instituição, que se consti-
tuem por meio de atividades e processos vinculados ao PAES (Pro-
grama de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino Superior da uni-
montes), SISU (Sistema de Seleção Unificada) e Edital de Vagas 
Remanescentes Unimontes. - Ao final de 2015 havia oito mil, novecen-
tos e setenta e sete alunos matriculados em quarenta e um cursos regu-
lares da universidade na época, sendo: um mil, novecentos e trinta e 
dois (21,52%) no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, 
um mil duzentos e setenta e um (14,16%) no Centro de Ciências Exatas 
e Tecnológicas – CCET, dois mil, seiscentos e setenta e oito (19,75%) 

no Centro de Ciências Humanas – CCH, e um mil, novecentos e dois 
(21,19%) no Centro e Ciências Sociais Aplicadas – CCSA . um mil e 
noventa e um (12,15%) no Centro de Educação a Distância – CEAD, 
cento e três no Centro de Educação Profissional e Tecnológica (1,15%). 
A maior parte concentrada no Campus de Montes Claros, onde estavam 
seis mil, quatrocentos e setenta e um alunos (72,08%) do total . - A partir 
de 2016, com a primeira edição do PAES, foi realizado o primeiro triê-
nio desta modalidade de ingresso (2016-2018), ofertando 755 vagas no 
primeiro ano, 725 no segundo e 730 no terceiro, o que se mantém para 
este ano de 2019 que inicia novo triênio de avaliação seriada . No total, 
incluindo o SISu, em 2016, a unimontes ofertou 1 .178 vagas em 49 
cursos de graduação, aumentando significativamente a disponibilidade 
de vagas, bem como o aumento de cursos, com mais de 30 mil candida-
tos inscritos . Deste modo, desde 2016, são duas as formas de ingressar 
em qualquer um dos atuais 54 cursos de graduação ofertados pela uni-
versidade Estadual de Montes Claros – unimontes, para candidatos que 
tenham concluído o Ensino Médio ou estudos equivalentes: SISu onde 
se destinam 60% das vagas e PAES com 40% das vagas ofertadas, além 
dos editais de vagas remanescentes (reopção interna; transferência 
externa e obtenção de novo título) . Assim, em 2018 registramos ainda 
maior aumento, somando a disponibilização de 2 .514 vagas em 54 cur-
sos, com 52.328 inscrições, tendo finalizado o ano com 11.095 alunos 
matriculados. Ressaltamos que em julho de 2004, refletindo uma preo-
cupação com a inclusão social foi promulgada a Lei Estadual nº 15 .259 
em que se instituiu o Sistema de reserva de vagas . Esta lei estabelece 
a reserva para a clientela indicada de, no mínimo, 45% das vagas de 
cada curso e atualmente é regida pela vigência da Lei Estadual n° 
22 .570 de julho de 2017 . Egressos de escola pública, afrodescendentes, 
indígenas e portadores de necessidades especiais podem optar pelas 
vagas destinadas a políticas afirmativas e ingressar pela modalidade de 
cotas, apresentando a documentação exigida pelos editais . Esta docu-
mentação exige equipe capacitada para análise e divulgação dos resul-
tados. SISU (Sistema de Seleção Unificada/MEC/ENEM): - Para os 
participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), o Sisu rea-
liza dois processos seletivos por ano: um no início do primeiro semestre 
e outro no início do segundo semestre, onde os candidatos escolhem as 
vagas para as quais pretendem concorrer . A inscrição no Sisu é GrA-
TuITA e após as chamadas regulares do processo seletivo, o Sisu dis-
ponibiliza para as instituições participantes uma Lista de Espera para 
ser utilizada no preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas . 
Em 2018, foram ofertadas 1 .796 vagas nessa modalidade de ingresso 
com 49 .344 inscritos . PAES (Programa de Avaliação Seriada para 
Acesso ao Ensino Superior da unimontes): - É um processo seletivo 
voltado, especificamente, para alunos que estão cursando o Ensino 
Médio regular e, assim, se divide em três etapas (03 anos, sendo reali-
zada uma etapa a cada ano). Ao final da 1ª série, realiza-se a 1ª Etapa; 
ao final da 2ª série, faz-se a 2ª Etapa; ao final da 3ª série, participa-se da 
3ª etapa. No caso de Ensino Profissionalizante de Nível Médio, o aluno 
inicia sua participação na 1ª Etapa do PAES quando estiver na 2ª série. 
- A cada etapa, o aluno deve renovar a sua inscrição, para continuar par-
ticipando do PAES. Somente na 3ª Etapa o candidato faz opção por um 
dos cursos da unimontes . - Conforme já mencionado, as vagas do 
PAES correspondem a 40% do montante geral de vagas ofertadas, 
representando assim uma modalidade de ingresso que expressa a opor-
tunidade do acesso a universidade pública de centenas de jovens da 
região do Norte de Minas Gerais . vale destacar que pesquisas realiza-
das na unimontes demonstram que as taxas de evasão em nossa insti-
tuição são bem menores proporcionalmente entre estudantes que 
ingressaram via PAES em relação ao ingresso via SISu, fortalecendo 
também o sentido de reconhecimento e valorização da necessidade de 
manutenção desta forma de ingresso na captação de nossos estudantes . 
- Estes dados e aspectos revelam a importância destes processos seleti-
vos para o desenvolvimento institucional em consonância com os obje-
tivos institucionais de desenvolvimento regional e do ensino superior 
no estado de Minas Gerais. 2. Objetivos/Metas: - Tendo em vista todo o 
exposto, apresentamos os objetivos a seguir com base em três ações 
componentes da proposta deste Projeto de Captação de Estudantes no 
contexto do Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento Institucio-
nal: Ação: Processo Seletivo unimontes – PAES: - Manter o processo 
seletivo do Programa de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino 
Superior da unimontes em toda sua integridade; - Garantir a prestação 
dos serviços de organização e toda logística necessária para a aplicação 
de provas do Programa de Avaliação Seriada para o Acesso ao Ensino 
Superior – PAES da universidade Estadual de Montes Claros – uNI-
MoNTES, por meio do apoio da FADENor . - realizar as atividades 
de planejamento, operacionalização e execução do Programa de Avalia-
ção Seriada para o Acesso ao Ensino Superior – PAES da universidade 
Estadual de Montes Claros – uNIMoNTES executando todas as fases 
e despesas necessárias para a viabilização desse processo, conforme 
Plano de Trabalho e Edital; - Publicizar amplamente, junto aos meios de 
comunicação diversos, o Programa de Avaliação Seriada para o Acesso 
ao Ensino Superior e suas etapas subsequentes, incluindo o próprio edi-
tal, podendo ocorrer através de empresas especializadas . Ação: Pro-
cesso Seletivo unimontes - Análise da documentação dos cotistas do 
SISu: - No que tange a este Projeto proposto, a unimontes com apoio 
da FADENor deve compor equipe técnica para assumir a análise da 
documentação daqueles que concorrem no SISu via sistema de cotas, 
seguindo as exigências e prazos determinados no edital, conforme 
Plano de Trabalho; - Devendo realizar as fases de recebimento, organi-
zação e análise da documentação, atendimento ao público, até a publi-
cação do resultado final passando pelas etapas de interposição de recur-
sos, de acordo com as determinações e prazos previstos em edital, 
conforme Plano de Trabalho; - Ação: Processo Seletivo unimontes - 
Edital vagas remanescentes: - Com apoio da FADENor, compor 
equipe para realização/execução integral do processo seletivo de Edital 
de vagas remanescentes da unimontes a partir de Edital elaborado 
pela Secretaria Geral da unimontes com apoio da Pró reitoria de 
Ensino; - realizar as fases de recebimento de inscrições, atendimento 
ao público, organização e análise da documentação até a publicação do 
resultado final passando pelas etapas de interposição de recursos, de 
acordo com as determinações e prazos previstos em edital, conforme 
Plano de Trabalho; - Publicizar amplamente, junto aos meios de comu-
nicação diversos, o Edital de vagas remanescentes e suas etapas, 
podendo ocorrer através de empresas especializadas . observamos que 
os Planos de trabalho devem ser desenvolvidos e atualizados anual e/ou 
semestralmente para atingir os objetivos de qualificar o Projeto em 
pauta. Observamos ainda que já há dados suficientes para serem anali-
sados e estudados visando o aprimoramento desse novo triênio que se 
inicia (2019-2021), a composição de uma equipe permanente e qualifi-
cada para acompanhar estas ações e realizar avaliações sistemáticas do 
processo como um todo também se torna fundamental. Para tanto, a fim 
de acompanhar o Programa de forma integral e inovadora deve ser 
composta uma equipe multiprofissional, contendo um coordenador 
geral das ações, professor a ser indicado pela Pró-reitoria de Ensino, e 
demais membros necessários da equipe para execução dos planos de 
trabalho, visando o desenvolvimento institucional por meio do aperfei-
çoamento dos seus processos seletivos . 3 . Metodologia: A metodologia 
deste projeto consiste na execução compartilhada entre Fadenor/Cotec 
e Pró-Reitoria de Ensino/Secretária Geral dos planos de trabalho e edi-
tais correspondentes a cada uma das três ações de captação de estudan-
tes previstas nesta proposta . Deste modo, a uNIMoNTES e a FADE-
Nor promoverão a permuta de informações necessárias à execução das 
atividades objeto deste Projeto de Captação de Estudantes no âmbito do 
Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento Institucional, em que a 
uNIMoNTES contara com o apoio e a expertise da FADENor para o 
gerenciamento dos recursos financeiros captados nos termos do §1º do 
art. 6º da Lei 22.929/18 e destinados ao Desenvolvimento Institucional 
da universidade, programando atividades com a participação de seus 
servidores, visando o Desenvolvimento Institucional da universidade 
Estadual de Montes Claros, nos termos da resolução Conjunta Nº 001 
– CONSU/CEPEx/2019. Em razão da natureza das atividades a serem 
desenvolvidas em conformidade com este Acordo, não haverá necessi-
dade de transferência de recursos entre os partícipes, sendo realizados 
Planos de Trabalhos Específicos para cada atividade, objetivando viabi-
lizar o repasse de recursos ou mesmo elaborados aditivos ao Acordo 
para cobrir todos os gastos e custos financeiros a serem avençados e 
identificados no escopo deste projeto. Assim, os recursos serão aplica-
dos de acordo com o Plano de Trabalho elaborado para cada ação pre-
vista e identificada. Nesta dinâmica de trabalho, a metodologia deste 
projeto considera atribuição da FADENOR/Cotec: a) O gerenciamento 
dos recursos captados no Projeto por meio da abertura de Conta bancá-
ria específica; b) Efetuar compras e pagamentos de acordo com a neces-
sidade de cada plano de trabalho desenvolvido no âmbito das ações 
previstas neste projeto; c) Disponibilizar no portal da transparência da 
FADENor os Editais e relação de pagamentos efetuados, referentes 
aos Planos de trabalho executados pela uNIMoNTES e FADENor; d) 
Divulgar no sítio da FADENor e demais meios de comunicação as 
ações objeto deste projeto, no intuito de fomentar e incentivar a partici-
pação dos estudantes e de membros da Comunidade; e) A responsabili-
dade exclusiva da Fundação de Apoio pelo gerenciamento administra-
tivo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal; f) A responsabilidade 

exclusiva da Fundação de Apoio pelo pagamento de encargos trabalhis-
tas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
projeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 
Administração Pública a inadimplência da sociedade, em relação ao 
referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os 
danos decorrentes da restrição à sua execução; g) As hipóteses de resti-
tuição de recursos, conforme contratos específicos para cada plano de 
trabalho; h) Formas de alteração das cláusulas pactuadas, de acordo 
com a Pró-reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças e Procuradoria 
da unimontes; i) A faculdade dos parceiros rescindirem o instrumento, 
com previsão de tempo, sanções e responsabilidade; - Como atribuição 
da Pró-reitoria de Ensino (PrE) e Secretaria Geral (SG), por meio de 
uma Coordenação do Projeto de Captação de Estudantes: a) Encami-
nhar à FADENor o Projeto, contendo as ações e atividades que visem 
ao Desenvolvimento Institucional da universidade Estadual de Montes 
Claros, com seus respectivos Editais e Planos de Trabalho específicos 
de cada ação, bem como munir a Fadenor/Cotec de todas as informa-
ções necessárias e apoio para bom desempenho das atividades previs-
tas; b) Havendo necessidade, disponibilizar, o espaço físico a ser utili-
zado para o desenvolvimento das atividades identificadas em cada 
Projeto, que será acompanhado de um Plano de Trabalho prevendo a 
forma de ressarcimento; c) A previsão da prerrogativa atribuída à Admi-
nistração Pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela 
execução do objeto, nos casos de paralisação, de modo a evitar sua des-
continuidade; d) A previsão da titularidade dos bens permanentes 
adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da parceira após 
o seu fim, quando for o caso; e) Incumbir a Coordenação do Projeto de 
tomar as providências cabíveis visando eventuais contratações de servi-
ços que surjam no decorrer do desenvolvimento deste Projeto/Acordo, 
observadas as normas vigentes de cada instituição; f) Competirá, ainda, 
às coordenações, tomarem as providências cabíveis visando à solução 
de problemas de ordem técnica, administrativa e financeira que surjam 
no decorrer do desenvolvimento do projeto, observadas as normas 
vigentes de cada instituição e, quando for o caso, encaminhamento de 
pendência à autoridade competente. Ressaltamos, por fim, que a dinâ-
mica que descreve as relações entre PRE/SG e FADENOR/COTEC 
definindo a metodologia da proposta de trabalho deste Projeto, receberá 
apoio e assessoria permanente da Pró-reitoria de Planejamento, Gestão 
e Finanças, no que tange a elaboração dos contratos necessários à via-
bilização das ações, nesta parceria entre unimontes e FADENor . 4 . 
Cronograma: Este Projeto deve ter vigência prevista de 2019 a 2023, 
estando o detalhamento dos cronogramas de atividades discriminados 
nos planos de trabalhos específicos correspondentes as ações previstas, 
bem como, seu cronograma de desembolso financeiro até os prazos 
para prestação de contas . 5 . Produtos e resultados Esperados: - Para 
tanto, os produtos esperados são: • Relatórios periódicos sistematizados 
a fim de traçar estratégias por meio do monitoramento qualificado das 
demandas regionais, para ampliar o alcance e acesso aos candidatos a 
vagas na Universidade Estadual de Montes Claros; • Plano de comuni-
cação eficaz produzido, visando atrair maior contingente de candidatos 
a cada edital. Os resultados esperados são: • Etapas previstas realizadas 
em cada uma das 3 modalidades de ingresso na Unimontes; • Agilidade 
e transparência aos processos seletivos, desburocratizando e contando 
com equipe multiprofissional capacitada para execução e análise das 
etapas; • Aumento gradativo de inscrições nos processos seletivos e da 
taxa de ocupação de vagas . 6 . Considerações Finais: o acesso à educa-
ção superior se apresenta como mecanismo necessário à ampliação, 
qualificação e diversificação produtiva das pessoas aptas a atuarem nos 
meios de produção e serviços da sociedade, bem como na inovação tec-
nológica e no avanço científico. A ciência e a técnica, num processo de 
evolução contínua, possibilitam a superação das desigualdades sociais 
e regionais, especialmente numa região ainda marcada por baixas taxas 
de escolaridade, como é o caso do Norte de Minas . - Segundo dados do 
IBGE, no Estado de Minas Gerais, em 2010, apenas 10,57% da popula-
ção concluíram ensino superior . (IBGE, 2010) . Assim, as grandes dife-
renças do IDH entre os territórios de planejamento Minas Gerais, bem 
como a necessidade de democratização do ensino superior, frente ao 
desenvolvimento econômico e social são vetores cardeais que justifi-
cam a manutenção e execução permanente dos Processos Seletivos na 
unimontes, bem como da atenção especializada para os procedimentos 
de análise de candidatos cotistas e de ocupação das eventuais vagas 
remanescentes . - ressalta-se que um projeto com as ações inerentes ao 
desenvolvimento institucional e ao ensino superior estimula a inicia-
tiva, a criatividade, o desenvolvimento de sistemas de valores da socie-
dade operando como instrumento de melhoria da estrutura, favorecendo 
a mobilidade social e econômica . Além disso, contribui com as políticas 
de estado, que visam à articulação entre industrialização, desenvolvi-
mento científico, inovação e educação. Nesse sentido, a universidade 
dispõe de importantes instrumentos de produção de conhecimento cien-
tífico e inovação. Por meio da execução desta proposta de Captação de 
Estudantes, via aprimoramento dos processos seletivos nas modalida-
des de ingresso, qualificando o Acordo de Cooperação de Desenvolvi-
mento Institucional, é possível contribuir significativamente para a 
redução das disparidades regionais, possibilitando a melhoria da quali-
dade de vida das pessoas e a sustentabilidade econômica e social da 
região. Por fim, o ensino superior, vinculado às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, têm a responsabilidade de fomentar as diretrizes, 
metas e estratégias para impulsionar o desenvolvimento integrado do 
estado de Minas Gerais . registre-se . Publique-se . Cumpra-se .
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PORTARIA Nº 196 – REITOR/2019

o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação vigente, considerando: o inciso vI do art . 25 
do regimento Geral da unimontes; o inciso Iv do art . 7º do Decreto 
nº 43.586/2003, resolve: Art. 1º Designar Maria Ângela Lopes Dumont 
Macedo, MASP 0610337-8, para atuar na Coordenação-geral do Pro-
grama universidade Aberta do Brasil – uAB, no âmbito da unimontes . 
Art . 2º Designar Betânia Maria Araújo Passos – MASP 1046865-0, para 
atuar na Coordenação Adjunta do Programa universidade Aberta do 
Brasil – uAB, no âmbito da unimontes . Art . 3° revogadas as disposi-
ções em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção . registre-se . Publique-se . Cumpra-se .
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Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE DoAÇÃo
Termo de Doação Eletrônico nº 10/2019 PROCESSO SEI Nº 
1490.01.0008772/2019-47Partes: SEGOV e a ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGoS ExCEPCIoNAIS DE PouSo ALEGrE - MG . Doa-
ção em caráter definitivo e sem encargos de 01 veículo (GM – SPIN 
Nº: 9BGJC7520JB231568) no valor total de r$70 .850,00 . vigência: A 
partir da data de publicação do seu extrato na Imprensa Oficial. Assi-
nam: olavo Bilac Pinto Neto, pelo doador e Claudia Fernanda Bueno 
Garcia, pelo donatário . 

ExTrATo DE DoAÇÃo
Termo de Doação Eletrônico nº 11/2019 PROCESSO SEI Nº 
1490.01.0008774/2019-90 Partes: SEGOV e a ASSOCIAÇÃO DE 
CARIDADE DE POUSO ALEGRE. Doação em caráter definitivo e 
sem encargos de 01 veículo (GM – SPIN Nº: 9BGJC7520JB227542) 
no valor total de r$70 .850,00 . vigência: A partir da data de publicação 
do seu extrato na Imprensa Oficial. Assinam: Olavo Bilac Pinto Neto, 
pelo doador e Ernani Barbosa vilela, pelo donatário .

ExTrATo DE DoAÇÃo
Termo de Doação Eletrônico nº 12/2019 PROCESSO SEI Nº 
1490.01.0008780/2019-25 Partes: SEGOV e o NÚCLEO REGIO-
NAL DE BArBACENA DE voLuNTárIoS DE PrEvENCAo E 
COMBATE AO CÂNCER DO HOSPITAL MARIO PENNA. Doação 
em caráter definitivo e sem encargos de 01 veículo (GM – SPIN Nº: 
9BGJC7520JB231816) no valor total de r$70 .850,00 . vigência: A par-
tir da data de publicação do seu extrato na Imprensa Oficial. Assinam: 
olavo Bilac Pinto Neto, pelo doador e rafael Carvalho Augusto De 
Andrade, pelo donatário .
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EXTRATOS DE CONVÊNIOS/FOMENTOS

Extrato do CONVÊNIO nº 1491001748/2019. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
RIO PARANAÍBA. Objeto: Execução de 3.176,11 de pavimentação 
asfáltica em CBUQ, execução de 954,72 metros de meio-fio com sarjeta, 
executado c/ extrusora (sarjeta 30x8cm, meio-fio 15x10cmxH=23cm) 
e execução de 4 rampas para acesso de deficiente em concreto simples, 
Fck=25Mpa na Avenida João Clemente Sobrinho. Valor do Repasse: 
r$ 150 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 44 .931,60 . Dotação orça-
mentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4440 42 01 0 10 8 . 
Assinatura: 23/12/2019. Vigência: 730 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491001749/2019. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
SANTo ANTÔNIo Do JACINTo . objeto: Calçamento de 1 .748,23 m² 
em bloquete sextavado, 8 cm de espessura, FCK=35 MPA, instalação 
de 65,68 m de meio-fio de concreto pré-moldado tipo A- (12x16,7x35) 
cm para travamento do calçamento e instalação de 08 unidades de placa 
esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25 cm, na rua Julia 
Matos, bairro dos Ipês e rua Prefeito Jerônimo Lima, bairro Parque dos 
Ipês, município de Santo Antônio do Jacinto - MG . valor do repasse: 
r$ 100 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 10 .464,65 . Dotação orça-
mentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4440 42 01 0 10 8 . 
Assinatura: 23/12/2019. Vigência: 730 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491001750/2019. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
PASSA vINTE . objeto: revitalização da Praça Major Francisco Cân-
dido Alves, com a recuperação de 30,54% do piso em pedra São Tomé, 
troca de toda borda dos canteiro e substituição das luminárias existen-
tes por mais eficientes, e revitalização da Praça Herculano Marques de 
oliveira com a execução de piso em pedra São Tomé e a substituição 
das luminárias existentes por mais eficientes. Área total a ser revitali-
zada de 857,22 m² . valor do repasse: r$ 100 .000,00 . valor da Con-
trapartida: r$ 5 .095,38 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 
108 2057 0001 4440 42 01 0 10 8. Assinatura: 23/12/2019. Vigência: 
730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491001753/2019. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
rIACHINHo . objeto: Aquisição de 2 (dois) veículos para p trans-
porte de passageiros, motor 1 .0 no mínimo, capacidade mínima para 05 
(cinco) passageiros, incluindo motorista, zero km. Valor do Repasse: 
r$ 90 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 3 .926,66 . Dotação orçamen-
tária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4440 42 01 0 10 8 . Assina-
tura: 23/12/2019. Vigência: 365 dias.

Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491001755/2019. Partícipes: 
SECrETArIA DE ESTADo DE GovErNo e APAE DE BAEPENDI 
. Objeto: aquisição de 01 (um) veículo van/minibus 0 km, motor no 
mínimo 2 .1, capacidade mínimo 15 passageiros valor do repasse: r$ 
130 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária 
Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 
23/12/2019. Vigência: 365 dias. Gestor: SARA VALÉRIA RESENDE 
ADAMY - Matrícula: M1276298-5
Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491001756/2019. Partícipes: 
SECrETArIA DE ESTADo DE GovErNo e CrECHES CoMu-
NITÁRIAS ASSOCIADAS DE UBERLÂNDIA . Objeto: Aquisição 
de 1 veículo popular 0Km, 1.0 cilindradas, 4 portas combustível flex; 
17(dezessete) computadores completos com teclado, mouse, processa-
dor intel i3 ou similar, memória e hd no mínimo 4G; 2(dois) PC Gamer 
completo com teclado, mouse, processador intel i3 ou similar, memó-
ria e hd 8GB, tela e tamanho monitor de led 21,5 . valor do repasse: 
r$ 146 .560,00 . valor da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentá-
ria Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assina-
tura: 23/12/2019. Vigência: 365 dias. Gestor: ISABELLA COSTA DA 
SILvA - Matrícula: M1478694-1

Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491001759/2019. Partíci-
pes: SECrETArIA DE ESTADo DE GovErNo e ASSoCIAÇÃo 
CoMuNITárIA DE BArroCÃo  . objeto: aquisição de veículo de 
passageiro 5 lugares, 0 km motor no mínimo 1.0 Valor do Repasse: 
r$ 46 .890,18 . valor da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária 
Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 
23/12/2019. Vigência: 365 dias. Gestor: ALESSANDRA HORTA FER-
rEIrA PINTo - Matrícula: M11429958

Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491001760/2019. Partícipes: 
SECrETArIA DE ESTADo DE GovErNo e ASSoCIAÇÃo DE 
RECUPERAÇÃO DE VIDAS-ASSOREV-CASA DE BETHÂNIA . 
objeto: aquisição de 10 (dez) microcomputadores completos, memória 
mínima de 4GB, teclado, mouse, monitor de LED, tamanho mínimo 
18,5”; 02 (duas) impressoras multifuncionais; 01 (um) notebook 
memória mínima de 4 GB, monitor de LED, tamanho mínimo 15,6”; 
01 (um) projetor multimídia, LED, mínimo de 3 .000 lumens; 01 (uma) 
tela de projeção portátil; 01 (uma) smart Tv, tela de LED, 4K, ultra HD, 
tamanho mínimo da tela 65” valor do repasse: r$ 35 .000,00 . valor 
da Contrapartida: r$ 752,33 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 
122 108 2057 0001 4450 42 01 0 10 8. Assinatura: 23/12/2019. Vigên-
cia: 365 dias . Gestor: SArA vALÉrIA rESENDE ADAMY - Matrí-
cula: M1276298-5

Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491001761/2019. Partícipes: 
SECrETArIA DE ESTADo DE GovErNo e LAr DA CrIANÇA 
ADEoDATo DoS rEIS MEIrELLES  . objeto: aquisição de 01 
(um) projetor mínimo 3300 lumens; 02 (duas) multifuncionais tanque 
de tinta; 01 ( um) notebook processador i5 ou similar, 8Gb, 1Tb, tela 
15,6”; 01 (uma) impressora laser; 01 (uma) tela de projeção com tripé 
1,80 x 1,80; 11 (onze) computadores completos, 4G rAM, 1 TB HD, 
com teclado, mouse e monitor de 19,5”; 07 (sete) nobreak 600VA, 110v, 
com bateria selada interna; 01 (uma) caixa ativa; 01 (uma) smart Tv led 
43”; 01 (um) microfone sem fio Valor do Repasse: R$ 34.670,00. Valor 
da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 
122 108 2057 0001 4450 42 01 0 10 8. Assinatura: 23/12/2019. Vigên-
cia: 365 dias . Gestor: SArA vALÉrIA rESENDE ADAMY - Matrí-
cula: M1276298-5

Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491001762/2019. Partícipes: 
SECrETArIA DE ESTADo DE GovErNo e ASSoCIAÇÃo DE 
ProMoÇÃo E APoIo À ProDuÇÃo - ASCoPI  . objeto: aquisi-
ção de um veículo 0 km, capacidade de cinco lugares, quatro portas, ar 
condicionado, câmbio manual, motor no mínimo 1 .0 . valor do repasse: 
r$ 44 .125,90 . valor da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária 
Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 
23/12/2019. Vigência: 365 dias. Gestor: ALESSANDRA HORTA FER-
rEIrA PINTo - Matrícula: M11429958

Extrato do CONVÊNIO nº 1491001764/2019. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
SANTo ANTÔNIo Do JACINTo . objeto: Calçamento de 1 .626,06 
m² em bloquete E=8cm FCK=35 mpa na Av. Prefeito Jerônimo Lima, 
Bairro Parque dos Ipês no Município de Santo Antônio do Jacinto . 
valor do repasse: r$ 95 .805,74 . valor da Contrapartida: r$ 5 .316,12 . 
Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4440 42 
01 0 10 8. Assinatura: 23/12/2019. Vigência: 730 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491001768/2019. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
ITACAMBIrA  . objeto: Execução de 918,90 m² de calçamento em 
bloquete de 8,0 cm, assentamento de 306,30 metros de meio-fio de 
concreto pré-moldado e 261,15 metros de sarjeta . Local: rua Altino 
Ferreira e rua Geraldo Maia Bicalho - sede do município de Itacam-
bira - MG . valor do repasse: r$ 80 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 
9 .098,48 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 
4440 42 01 0 10 8. Assinatura: 23/12/2019. Vigência: 730 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491001771/2019. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
SArZEDo . objeto: recapeamento asfáltico em Concreto Betuminoso 
usinado a Quente - CBuQ de 7 .577,00m², execução de 2 .196,93m de 
sarjeta de concreto tipo 3 - 50cm i=25%, assentamento de 400,00m de 
meio fio de concreto pré-moldado tipo B, remoção e reassentamento de 
40,00m de meio fio pré-moldado e execução de 25 rampas de acessibi-
lidade nas rua Eloy Cândido de Melo - Centro e rua Doremi - Bairro 
São Joaquim . valor do repasse: r$ 267 .000,00 . valor da Contrapar-
tida: r$ 44 .219,49 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 
2057 0001 4440 42 01 0 10 8. Assinatura: 23/12/2019. Vigência: 730 
dias .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201912240903280138.


