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Art. 10. Os estudantes concluintes habilitados devidamente inscritos no Enade
2019 ficam convocados à participação nessa edição do Exame, nos termos do edital, sendo
obrigatórios a realização da prova e o preenchimento do Questionário do Estudante para
obtenção de regularidade.
§ 1º Serão considerados em situação irregular perante o Enade 2019 os
estudantes concluintes habilitados que não forem inscritos por suas respectivas IES no
período estabelecido no edital do Exame ou forem devidamente inscritos e deixarem de
cumprir as obrigações previstas no caput.
§ 2º A regularização de estudante concluinte habilitado em situação irregular
perante o Enade 2019, em decorrência de ausência de inscrição, dar-se-á mediante
apresentação de Declaração de Responsabilidade da IES, nos termos do edital do Exame.
§ 3º A regularização de estudante concluinte habilitado em situação irregular
perante o Enade 2019, em decorrência de descumprimento de suas obrigações, dar-se-á
conforme critérios e procedimentos de dispensa estabelecidos no edital do Exame.
Art. 11. As IES deverão acompanhar a divulgação de todos os atos, editais e
comunicados referentes ao Enade, publicados no Diário Oficial da União, no sítio oficial do
Inep e/ou no Sistema Enade, disseminando-os junto à comunidade acadêmica.
Art. 12. Os atos irregulares ou as omissões das IES em relação ao Enade 2019,
previstos nesta Portaria, no edital do Exame e em outros normativos, estarão sujeitos às
penalidades definidas na legislação vigente.
Art. 13. Os resultados do Enade 2019 serão divulgados pelo Inep associados aos
respectivos códigos de curso e de Instituições de Educação Superior utilizados no processo de
inscrição de estudantes no Exame, de acordo com cronograma definido em edital.
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministério da Educação
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 828, DE 16 DE ABRIL DE 2019
Estabelece o regulamento do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes - Enade 2019.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, em conformidade com o disposto nos arts.
5º, § 11, e 14 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e tendo em vista o disposto na Portaria
Normativa nº 840, de 24 de agosto de 2018, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - Enade, na edição do
ano de 2019, será aplicado para fins de avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos
vinculados às seguintes áreas de avaliação do Ano I do Ciclo Avaliativo do Enade:
I - áreas relativas ao grau de bacharel:
a) Agronomia;
b) Arquitetura e Urbanismo;
c) Biomedicina;
d) Educação Física;
e) Enfermagem;
f) Engenharia Ambiental;
g) Engenharia Civil;
h) Engenharia de Alimentos;
i) Engenharia de Computação;
j) Engenharia de Produção;
k) Engenharia de Controle e Automação;
l) Engenharia Elétrica;
m) Engenharia Florestal;
n) Engenharia Mecânica;
o) Engenharia Química;
p) Farmácia;
q) Fisioterapia;
r) Fonoaudiologia;
s) Medicina;
t) Medicina Veterinária;
u) Nutrição;
v) Odontologia; e
w) Zootecnia.
II - Áreas relativas ao grau de tecnólogo:
a) Tecnologia em Agronegócio;
b) Tecnologia em Estética e Cosmética;
c) Tecnologia em Gestão Ambiental;
d) Tecnologia em Gestão Hospitalar;
e) Tecnologia em Radiologia; e
f) Tecnologia em Segurança no Trabalho.
Art. 2º A prova do Enade 2019 será aplicada em 24 de novembro de 2019, com
início às 13h30 (treze horas e trinta minutos) do horário de Brasília/DF.
Art. 3º O Enade 2019 será regulamentado por edital, a ser publicado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, em que serão
estabelecidos os aspectos indispensáveis à realização do Exame, incluindo cronograma,
prazos, procedimentos técnicos e responsabilidades das Instituições de Educação Superior IES e dos estudantes, entre outras diretrizes para sua realização.
Art. 4º Os cursos a serem avaliados no Enade 2019 deverão ser vinculados às suas
devidas áreas de avaliação, por intermédio do procedimento de enquadramento, com
operacionalização a ser estabelecida pelo edital do Exame.
Art. 5º As diretrizes para as provas do Enade 2019 das áreas de avaliação referidas
no art. 1º serão divulgadas em normativas próprias do Inep.
§ 1º As diretrizes de prova do Enade 2019 serão definidas com a orientação
técnica de Comissões Assessoras de Área - CAA, constituídas a partir de critérios técnicos
definidos pelo Inep e com subsídios de indicadores calculados para esse fim.
§ 2º As provas do Enade 2019 serão elaboradas pelo Inep, segundo as diretrizes de
que trata o caput, a partir dos itens do Banco Nacional de Itens da Educação Superior - BNIES.
§ 3º O Inep divulgará edital de chamada pública a fim de selecionar docentes para
participar do processo de elaboração e revisão de itens para o BNI-ES.
Art. 6º Para fins do disposto nesta Portaria, em relação ao Enade 2019,
consideram-se estudantes habilitados:
I - ingressantes: aqueles que tenham iniciado o respectivo curso no ano de 2019,
estejam devidamente matriculados e tenham de 0 (zero) a 25% (vinte e cinco por cento) da
carga horária mínima do currículo do curso integralizada até o último dia do período de
retificação de inscrições do Enade 2019;
II - concluintes de cursos de bacharelado: aqueles que tenham integralizado 80%
(oitenta por cento) ou mais da carga horária mínima do currículo do curso definido pela IES e
não tenham colado grau até o último dia do período de retificação de inscrições do Enade
2019, ou aqueles com previsão de integralização de 100% (cem por cento) da carga horária do
curso até julho de 2020; e
III - concluintes de cursos superiores de tecnologia: aqueles que tenham
integralizado 75% (setenta e cinco por cento) ou mais da carga horária mínima do currículo do
curso definido pela IES e não tenham colado grau até o último dia do período de retificação de
inscrições do Enade 2019, ou aqueles com previsão de integralização de 100% (cem por cento)
da carga horária do curso até dezembro de 2019.
Art. 7º Os estudantes ingressantes e concluintes de cursos vinculados às áreas de
avaliação elencadas no art. 1º desta Portaria, habilitados ao Enade 2019, deverão ser inscritos
pelas IES vinculadas ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes),
independentemente da organização curricular adotada para fins de oferta dos cursos.
§ 1º A ausência de inscrição de estudante habilitado ou a inscrição de estudante
não habilitado configuram irregularidade no processo de inscrição do Enade 2019, passíveis
de aplicação de medidas e/ou sanções administrativas, civis e penais, nos termos da legislação
vigente.
§ 2º Os estudantes não habilitados ao Enade 2019 não deverão ser inscritos pelas
IES para essa edição do Exame.
Art. 8º O Enade é componente curricular obrigatório, nos termos do § 5º do art. 5º
da Lei nº 10.861, de 2004, e do § 1º do art. 39 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 2018.
§ 1º O Inep atestará a regularidade do estudante perante o Exame por meio do
Relatório de Estudantes em Situação Regular junto ao Enade.
§ 2º Compete à IES a verificação da regularidade do estudante perante o Enade
2019 para fins de emissão de documentos que atestem a conclusão dos cursos de graduação
de cada estudante, colação de grau e emissão de diploma.
§ 3º A situação de regularidade dos estudantes habilitados ao Enade 2019 deverá
constar em seus históricos escolares, nos termos do art. 58 da Portaria Normativa MEC nº
840, de 2018.
§ 4º A irregularidade perante o Enade 2019 impossibilita a colação de grau e a
emissão de diploma do estudante, em decorrência da não conclusão do curso, por ausência
de cumprimento de componente curricular obrigatório.
Art. 9º Os estudantes ingressantes habilitados ao Enade 2019 serão dispensados
de participação nessa edição do Exame, nos termos do § 5º do art. 5º da Lei nº 10.861, de
2004, sem prejuízo da obrigação das IES de procederem com as inscrições desses
estudantes.
§ 1º O Inep atribuirá regularidade nessa edição do Enade a todo estudante
ingressante habilitado devidamente inscrito por sua respectiva IES.
§ 2º Serão considerados em situação irregular perante o Enade 2019 os
estudantes ingressantes habilitados não inscritos por suas respectivas IES no período a ser
estabelecido no edital do Exame.
§ 3º A regularização de estudante ingressante habilitado em situação irregular
perante o Enade 2019 dar-se-á mediante apresentação de Declaração de Responsabilidade da
IES, nos termos do edital do Exame.
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ABRAHAM WEINTRAUB

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO SERTÃO PERNAMBUCANO
RESOLUÇÃO Nº 19, DE 15 DE ABRIL DE 2019
A Presidenta do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sertão Pernambucano, no uso de suas atribuições legais, resolve Ad
Referendum:
Art. 1º ALTERAR a Resolução nº 23 de 31 de julho de 2017, que dispõe sobre o
Organograma da Reitoria do IF SERTÃO-PE, extinguindo o Departamento EBTT - DEBTT (CD-4) e
a Coordenação de Gestão de Controle Acadêmico - CGCA (FG1) na estrutura organizacional da
Pró-reitoria de Ensino e instituindo a Departamento de Gestão de Controle Acadêmico - DGCA
(CD-4) na mesma estrutura organizacional.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogando
as disposições em contrário.
MARIA LEOPOLDINA VERAS CAMELO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
PORTARIA N° 812, DE 16 DE ABRIL DE 2019
A PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, 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 30/05/2019, o prazo legal do Concurso
Público para Docente da Carreira do Magistério Superior, realizado por esta Universidade,
objeto do Edital nº 01/2017, DOU de 13/09/2017, cuja homologação foi publicada, conforme
Portaria nº 661, DOU de 30/05/2018.
FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA
Departamento: PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL
Área de Conhecimento: MED B12 / MED B21 / MED B26 / MED B27 / MED B31 /
MED B49 / MED B58
Classe: AUXILIAR Regime de Trabalho: 20 horas
DENISE VIEIRA DA SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
PORTARIA Nº 595, DE 15 DE ABRIL DE 2019
O Reitor da UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBÁ, no uso de suas atribuições legais,
estatutárias e regimentais, e de acordo com o que consta no Memorando Eletrônico nº
285/2019 - PRG, de 12/04/2019, resolve:
DELEGAR COMPETÊNCIA aos Diretores de Unidades Acadêmicas para assinarem
portarias de Coordenações de Mobilidade Acadêmica dos Cursos de Graduação.
A presente delegação é extensiva aos substitutos legais.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
DAGOBERTO ALVES DE ALMEIDA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 569, DE 16 DE ABRIL DE 2019
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora, em
exercício, no uso de suas atribuições e de suas competências, resolve:
Art.1º HOMOLOGAR e tornar público o resultado do processo seletivo simplificado
para contratação temporária de Professor Substituto, conforme abaixo discriminado:
1 - Edital nº 26/2019 - GRST/CFAP/PROGEPE - Seleção de Professor Substituto
1.1 - COLEGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII
1.1.1 - Seleção 14: Departamento de Matemática - Processo nº
23071.002927/2019-64 - Nº Vagas: 01 (uma)
Classificação
Nome
Nota
1º
FERNANDA MAURA MARCIANO DA SILVA LOPES
8,08
2º
EDJANE MOTA DE ASSUNÇÃO
7,72
3º
FABIANA POLESSA CARDOSO
7,37
4º
LUIZ ANTÔNIO LEANDRO FRANCO
6,59
5º
ALEX DE ASSIS LAURIA
6,38
6º
KELITON JOSÉ DA MATTA CALHEIROS
5,44
7º
JARDEL ANTÔNIO DE MOURA
5,41
8º
PAULO RICARDO RAMOS PEREIRA
4,02
9º
MICHELLE OLIVEIRA FREITAS
2,70
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2 - Edital nº 13/2019 - GRST/CFAP/PROGEPE - Seleção de Professor Substituto
2.1 - FACULDADE DE FARMÁCIA
2.1.1 - Seleção 4: Departamento de Ciências Farmacêuticas - Processo nº
23071.002214/2019-09 - Nº Vagas: 01 (uma)
Classificação
Nome
Nota
1º
ANA PAULA DO NASCIMENTO DUQUE
7,26
2º
ADRIEL DOS SANTOS MORAES
6,82
3º
BRUNA ALVES DE OLIVEIRA
6,63
.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WARLESON PERES
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