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Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2005.

1. BOLSA - ATLETA
DECRETO Nº 5.342, de 14 de janeiro de 2005.
Regulamenta a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, que institui a Bolsa-Atleta.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004,
DECRETA:
Art. 1º A Bolsa-Atleta, instituída pela Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, será implementada pelo Ministério
do Esporte que, com base na dotação orçamentária específica, disporá sobre os procedimentos operacionais
para a concessão do benefício e distribuição que assegure o atendimento a todas as categorias de beneficiários.
Art. 2º São beneficiários da Bolsa-Atleta:
I - na categoria atleta estudantil, o atleta que tenha participado dos jogos estudantis organizados direta ou
indiretamente pelo Ministério do Esporte, no ano anterior ao do pleito, e tenha obtido o primeiro, segundo ou
terceiro lugar nas modalidades individuais ou tenha sido selecionado entre os vinte e quatro melhores atletas nas
modalidades coletivas;
II - na categoria atleta nacional, o atleta que tenha conquistado na competição máxima da temporada
nacional, no ano anterior ao do pleito, o primeiro, segundo ou terceiro lugar ou esteja em primeira, segunda ou
terceira colocação no ranking nacional de sua modalidade;
III - na categoria atleta internacional, o atleta que tenha integrado a seleção nacional de sua modalidade, no
ano anterior ao do pleito, representando o Brasil em campeonatos sul-americanos, panamericanos, parapanamericanos ou mundiais e obtido a primeira, segunda ou terceira colocação; e
IV - na categoria atleta olímpico e paraolímpico, o atleta que tenha integrado as delegações brasileiras nos
jogos olímpicos ou paraolímpicos imediatamente anteriores ao pleito.
Art. 3º A concessão da Bolsa-Atleta, destinada à manutenção pessoal e esportiva do atleta, deverá ser
requerida junto ao Ministério do Esporte, mediante preenchimento de formulário próprio, acompanhado dos
seguintes documentos:
I - cópia de documento de identidade e do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda;
II - declaração do atleta ou de seu responsável, se menor de dezoito anos, de que:
a) não possui qualquer tipo de patrocínio, entendido como tal a percepção de valor pecuniário, eventual ou
permanente, resultante de contrapartida em propaganda; e
b) não recebe remuneração a qualquer título;
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III - declaração da entidade de prática desportiva, dispensada no caso de Bolsa-Atleta na categoria
estudantil, atestando que o atleta:
a) está vinculado a ela e se encontra em plena atividade esportiva;
b) tomou parte em competição esportiva de âmbito nacional ou no exterior, no ano imediatamente anterior
àquele em que pleiteia a concessão do benefício; e
e) participa regularmente de treinamento para futuras competições nacionais ou internacionais;
IV - declaração da entidade regional e nacional de administração do desporto da respectiva modalidade,
dispensada no caso de Bolsa-Atleta na categoria estudantil, atestando que o atleta:
a) está regularmente inscrito junto a ela;
b) mantém vínculo com entidade de prática regularmente filiada;
c) tomou parte em competição esportiva de âmbito nacional ou no exterior, no ano imediatamente anterior
àquele em que pleiteia a concessão do benefício; e
d) participa regularmente de treinamentos para futuras competições nacionais ou internacionais;
V - tratando-se de pedido de Bolsa-Atleta na categoria estudantil, declaração da instituição de ensino
atestando que o atleta:
a) está regularmente matriculado, com indicação do respectivo curso e nível de estudo;
b) encontra-se em plena atividade esportiva;
c) participou, representando a instituição, de jogos estudantis organizados direta ou indiretamente pelo
Ministério do Esporte, no ano imediatamente anterior àquele em que pleiteia a concessão do benefício;
d) participa regularmente de treinamento para futuras competições; e
e) conta com o aval das entidades regional e nacional de administração do desporto da respectiva
modalidade, na forma das declarações por elas firmadas.
§ 1º Os atletas de reconhecido destaque em modalidades nãoolímpicas ou não-paraolímpicas incluem-se
dentre os beneficiários da Bolsa-Atleta, desde que preencham os requisitos estabelecidos neste artigo e
apresentem indicação das entidades nacionais dirigentes dos respectivos esportes e comprovem, mediante
documento oficial, o histórico de seus resultados e situação no ranking nacional ou internacional da respectiva
modalidade.
§ 2º Se não forem preenchidos todos os requisitos previstos no caput deste artigo, o candidato será
notificado pelo Ministério do Esporte para, no prazo de trinta dias, complementar a documentação ou as
informações, sob pena de indeferimento do pedido.
Art. 4º Deferido o pedido, o atleta terá o prazo de trinta dias a contar da notificação para assinatura do termo
de adesão junto ao agente operador credenciado, sob pena de perda do direito ao benefício, podendo o prazo
ser dilatado por igual período pelo Ministério do Esporte, desde que comprovada a justa causa por meio de
atestado emitido pela entidade nacional de administração do desporto respectiva ou instituição de ensino, no
caso de categoria atleta estudantil.
Parágrafo único. O termo de adesão terá suas cláusulas e condições padronizadas pelo Ministério do
Esporte e será firmado por meio do agente operador com o atleta.
Art. 5º A bolsa será paga ao beneficiário a partir do mês subseqüente ao da assinatura do termo de adesão
pelo beneficiário ou seu responsável legal, no caso de menor de dezoito anos, na forma do art. 4º.
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Parágrafo único. O benefício será cancelado quando o atleta deixar de satisfazer quaisquer dos requisitos
exigidos para sua concessão, diante de condenação por uso de doping e comprovada utilização de documento
ou declaração falsos para obtenção do benefício.
Art. 6º O Ministério do Esporte manterá em seu endereço eletrônico relação atualizada dos atletas
beneficiados com a Bolsa- Atleta, informando, no mínimo, o nome, o tipo da bolsa, a modalidade esportiva e a
cidade de residência do atleta.
Art. 7º Qualquer interessado poderá impugnar a concessão da Bolsa-Atleta junto ao Ministério do Esporte,
mediante requerimento, o qual deverá estar instruído com os elementos comprobatórios ou com os indícios que
motivem a impugnação.
§ 1º Formalizada a impugnação, será instaurado procedimento administrativo para aferir a responsabilidade
do atleta, aplicando- se, no que couber, o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, observado o
contraditório e a ampla defesa.
§ 2º Acolhida a impugnação, será cancelada a Bolsa-Atleta, com ressarcimento à administração dos valores
recebidos pelo atleta beneficiado, devidamente corrigidos, no prazo de sessenta dias a partir da data da
notificação do devedor.
Art. 8º O atleta bolsista deverá apresentar ao Ministério do Esporte prestação de contas até trinta dias após o
recebimento da última parcela.
§ 1º A prestação de contas deverá conter:
I - declaração própria, ou do responsável se menor de dezoito anos, de que os recursos recebidos a título de
Bolsa-Atleta foram utilizados para custear as despesas do atleta beneficiado com sua manutenção pessoal e
esportiva;
II - declaração da respectiva entidade desportiva, ou da instituição de ensino no caso da categoria estudantil,
atestando estar o atleta beneficiado em plena atividade esportiva; e
III - declaração do estabelecimento de ensino atestando a matrícula do atleta beneficiado, para a categoria
estudantil e regular aproveitamento escolar.
§ 2º Caso a prestação de contas não seja apresentada no prazo estabelecido ou, apresentada, não seja
aprovada, o benefício não será renovado até que seja regularizada a pendência.
Art. 9º A não-aprovação da prestação de contas obrigará o atleta ou seu responsável a restituir os valores
recebidos indevidamente, na forma do § 2º do art. 7º.
Art. 10. O Ministério do Esporte poderá celebrar acordos e convênios com os Estados, Municípios, Distrito
Federal e entidades de administração do desporto, visando à participação dessas unidades na implementação
do programa Bolsa-Atleta.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de janeiro de 2005; 184º da Independência e 117 o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Agnelo Santos Queiroz Filho
(Transcrição)
(DOU de 17/01/2005 – Seção I – pág. 02)
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2. PROJETO RONDON
DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 2005.
Cria o Comitê de Orientação e Supervisão do Projeto Rondon e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da
Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Comitê de Orientação e Supervisão do Projeto Rondon, que terá por objetivos:
I - executar as ações do Projeto Rondon de acordo com as diretrizes básicas constantes do Anexo a este
Decreto;
II - orientar a política de atuação do Projeto Rondon; e
III - propor diretrizes para as atividades a serem desenvolvidas.
Art. 2º O Comitê será integrado por um representante, titular e suplente, de cada órgão a seguir indicado:
I - Ministério da Defesa, que o presidirá;
II - Ministério da Educação;
III - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
IV - Ministério da Saúde;
V - Ministério do Meio Ambiente;
VI - Ministério da Integração Nacional;
VII - Ministério do Esporte;
VIII - Ministério do Desenvolvimento Agrário; e
IX - Secretaria-Geral da Presidência da República.
§ 1º Os membros do Comitê serão indicados pelo titular do órgão representado e designados pelo Ministro
de Estado da Defesa.
§ 2º Os membros do Comitê terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos.
§ 3º O Comitê deliberará mediante resoluções, por maioria simples dos presentes, tendo seu Presidente o
voto de qualidade no caso de empate.
Art. 3º O Comitê contará com as seguintes Comissões:
I - de Coordenação-Geral, com natureza técnica e articuladora, voltada para a implementação das diretrizes
emanadas do Comitê e para a direção das atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Rondon;
II - de Coordenação Operacional e Administrativa, com natureza executiva, voltada para a confecção do
plano operacional anual e de sua execução; e
III - de Coordenação Regional, com natureza executiva, ativada conforme as necessidades e a dimensão dos
trabalhos nas regiões de atuação.
Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar das Comissões personalidades e representantes de
outros órgãos e de entidades públicas e privadas.
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Art. 4º São atribuições do Presidente do Comitê:
I - convocar e presidir as reuniões do colegiado;
II - solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante interesse
público na área de sua atuação;
III - firmar atas das reuniões e homologar as resoluções; e
IV - constituir e organizar as Comissões.
Art. 5º O regimento interno do Comitê será submetido pelo seu Presidente à aprovação do colegiado e
disporá sobre a organização, a forma de apreciação e a deliberação das matérias, bem como sobre o
funcionamento das Comissões.
Art. 6º Caberá ao Ministério da Defesa prover o apoio administrativo e os meios necessários à execução dos
trabalhos do Comitê e das Comissões.
Art. 7º As atividades dos integrantes dos membros do Comitê e das Comissões são consideradas serviço
público relevante, não remuneradas.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de janeiro de 2005; 184º da Independência e 117 o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Alencar Gomes da Silva
ANEXO
DIRETRIZES BÁSICAS PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO RONDON
Viabilizar a participação do estudante universitário nos processos de desenvolvimento e de fortalecimento da
cidadania.
Contribuir para o desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes, usando as habilidades
universitárias.
Estimular a busca de soluções para os problemas sociais da população, formulando políticas públicas locais,
participativas e emancipadoras.
Contribuir na formação acadêmica do estudante, proporcionando- lhe o conhecimento da realidade brasileira,
o incentivo à sua responsabilidade social e o patriotismo.
Manter articulações com as ações de órgãos e entidades governamentais e não-governamentais, em seus
diferentes níveis, evitando a pulverização de recursos financeiros e a dispersão de esforços em ações paralelas
ou conflitantes.
Assegurar a participação da população na formulação e no controle das ações.
Priorizar áreas que apresentem maiores índices de pobreza e exclusão social, bem como áreas isoladas do
território nacional, que necessitem de maior aporte de bens e serviços.
Democratizar o acesso às informações sobre benefícios, serviços, programas e projetos, bem como recursos
oferecidos pelo poder público e iniciativa privada e seus critérios de concessão.
Buscar garantir a continuidade das ações desenvolvidas.
(Transcrição)
(DOU de 17/01/2005 – Seção I – pág. 02)
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3. DOCENTE AVALIADOR. TERMO DE COMPROMISSO
Estranha forma de legislar, a do MEC: publica a Portaria 156/05 para editar o Anexo
citado no art. 5º da Portaria 4.362/04, certamente esquecido na publicação de 30/12/04.
PORTARIA Nº 156, de 14 de janeiro de 2005. Ministro da Educação.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve: Aprovar o Termo de
Compromisso de Docente-Avaliador, referido como Anexo no art. 5º da Portaria nº 4.362, de 29 de dezembro de
2004, publicada no Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 2004, Seção 1, Página 67.
TARSO GENRO
ANEXO
TERMO DE COMPROMISSO DE DOCENTE-AVALIADOR
Considerando o disposto no Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, na Lei nº 2.850, de 18 de novembro de 2003,
que define a atuação do agente público, e no Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987, que aprova o plano
único de classificação e retribuição de cargos e empregos de que trata a Lei nº 7.596 de 10 de abril de 1987,
venho declarar, pelo presente TERMO DE COMPROMISSO que em minha atuação como avaliador de cursos
superiores e de instituições de educação superior - IES, designado por órgãos do Ministério da Educação,
comprometo-me a:
ter disponibilidade de tempo para participar de programas de formação e capacitação e de avaliações,
quando indicado e designado;
informar ao órgão designador qualquer impedimento para avaliar o curso ou a IES, tais como: colaboração
regular em qualquer atividade da instituição, interesses comerciais comuns, relação familiar com dirigentes da
instituição ou curso, qualquer outra relação que possa ser impeditiva para uma avaliação isenta;
manter sigilo sobre as atividades desenvolvidas e as informações obtidas sobre a instituição e seus cursos;
manter a responsabilidade sobre as senhas de acesso aos sistemas do MEC, que são de uso pessoal e
intransferível;
cumprir rigorosamente o cronograma de verificação in loco pré-estabelecido;
- evitar conceder entrevistas ou outras formas de exposição na mídia;
realizar reunião final com os representantes da instituição para apresentar e discutir o processo da avaliação,
porém sem antecipar o resultado conclusivo a ser formalizado pelo MEC;
ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a diversidade e especificidades das
instituições de educação superior avaliadas, resguardando os princípios e padrões de qualidade indispensáveis a
este nível de ensino, abstendo-se de causar dano moral aos dirigentes, docentes e discentes;
analisar a coerência do projeto pedagógico no contexto do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
aprovado pelo MEC, e evitar comparações com experiências existentes em outras instituições de educação
superior;
somente utilizar passagens aéreas autorizadas pelo órgão do MEC;
não realizar nem indicar serviços de assessoria ou de consultoria para o curso e a IES visitados;
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não realizar e nem agendar palestras, cursos, promoção de livros, e outras atividades de caráter pessoal até
a homologação oficial dos resultados da avaliação;
não aceitar qualquer tipo de remuneração complementar por parte da instituição avaliada;
utilizar as informações coletadas somente para os objetivos da avaliação para a qual foi designado;
manter atualizado meus dados cadastrais junto ao Banco Único de Avaliadores da Educação Superior do
Ministério da Educação;
apresentar, quando solicitado pelo MEC, documentos que comprovem as informações constantes de meu
cadastro;
ser responsável perante meu empregador sobre a compatibilidade entre meus horários e atribuições
contratuais e o desempenho da atividade de avaliador junto ao MEC;
considerar os resultados de outros processos avaliativos promovidos pelo MEC e pela instituição;
elaborar o relatório descritivo-analítico, de acordo com os critérios estabelecidos pelo MEC, e apresentar
parecer sobre os resultados da avaliação no prazo estabelecido;
comunicar imediatamente qualquer ocorrência que dificulte ou impeça a verificação in loco durante a
permanência na IES.
Neste sentido, assumo o compromisso junto ao MEC de realizar a atividade para qual fui designado
atendendo aos princípios éticos e com postura acadêmico-científica.
Por ser verdade, assino o presente Termo em duas vias de igual teor e forma.
Brasília,
Nome do avaliador
Ciente:
Testemunhas:
(Transcrição)
(DOU de 17/01/2005 - Seção I - p.20)

4. CFA. COORDENADOR DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO. PROFESSOR
DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
É enlouquecedor! O CFA insiste em caracterizar os bacharéis em Administração como
ADMINISTRADORES.
Não há legislação que determine a obrigatoriedade de registro de professores. Não
havendo conselho federal de docentes, o CFA resolve baixar suas próprias normas, ignorando
que professor é professor, e que administrador é administrador. Este sim, passível de registro
profissional no CFA.
Se nós tivéssemos um Conselho Federal de Pedagogia, provavelmente pudéssemos
estabelecer que o melhor coordenador de qualquer curso de graduação fosse o pedagogo.
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A verdade é que as IES devem estar livres para decidir, em seus projetos pedagógicos,
qual é o melhor profissional para coordenar seus cursos. De preferência, atendendo às
recomendações dos órgãos vinculados ao MEC.
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 300, de 10 de janeiro de 2005. Conselho Federal de Administração.
Dispõe sobre o registro profissional de Coordenador de Curso de Administração (Bacharelado), e dá outras
providências.
O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência que lhe conferem a Lei nº 4.769,
de 9 de setembro de 1965, o Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22 de dezembro de 1967, e seu
Regimento, aprovado pela Resolução Normativa CFA nº 298, de 8 de dezembro de 2004;
CONSIDERANDO que se constitui em uma das finalidades do CFA orientar e disciplinar o exercício da
profissão de Administrador, nos termos da alínea "b" do art. 7º da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965;
CONSIDERANDO que o art. 3º, alínea "e", do Regulamento aprovado pelo Decreto 61.934, destina como
atividade privativa do Administrador o magistério em matérias técnicas do campo da Administração e
Organização; CONSIDERANDO as disposições da Resolução n° 1, de 2 de fevereiro de 2004, do Ministério da
Educação, instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração
(Bacharelado), que em seu art. 5°, inciso II, define os Conteúdos de Formação Profissional;
CONSIDERANDO, finalmente, a decisão do Plenário do CFA na sua 20ª reunião, realizada no dia 9 de
dezembro de 2004, resolve:
Art. 1º Só poderá exercer as atribuições do cargo de Coordenador de Curso de Administração (Bacharelado)
o Administrador com registro profissional em Conselho Regional de Administração.
Art. 2º A falta do registro torna ilegal, punível, o exercício do cargo a que se refere o artigo anterior, nos
termos dos arts. 14 da Lei nº 4.769 e 51 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 61.934. Entidades de
Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais .
Art. 3º O Conselho Regional de Administração, conforme lhe faculta o art. 8º, alínea "b", da Lei nº 4.769,
poderá solicitar da
Instituição de Ensino Superior as informações necessárias para a comprovação da habilitação legal do
Coordenador de Curso de Administração (Bacharelado).
Art. 4° Esta Resolução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
RUI OTÁVIO BERNARDES DE ANDRADE
Presidente do Conselho
(Transcrição)
(DOU de 17/01/2005 – Seção I - p. 105)

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 301, de 10 de janeiro de 2005. Conselho Federal de Administração.
Dispõe sobre o registro profissional de Professor que leciona matérias técnicas dos campos da
Administração e Organização nos cursos de Graduação (Bacharelado), e dá outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência que lhe conferem a Lei nº 4.769,
de 9 de setembro de 1965, o Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22 de dezembro de 196, e o
seu Regimento, aprovado pela Resolução Normativa CFA nº 298, de 8 de dezembro de 2004;
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CONSIDERANDO que se constitui em uma das finalidades do CFA orientar e disciplinar o exercício da
profissão de Administrador, nos termos da alínea "b" do art. 7º da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965;
CONSIDERANDO que o art. 3º, alínea "e", do Regulamento aprovado pelo Decreto 61.934, destina como
atividade privativa do Administrador o magistério em matérias técnicas do campo da Administração e
Organização;
CONSIDERANDO as disposições da Resolução n° 1, de 2 de fevereiro de 2004, do Ministério da Educação,
instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração (Bacharelado), que
em seu art. 5°, inciso II, define os Conteúdos de Formação Profissional;
CONSIDERANDO, finalmente, a decisão do Plenário do CFA na sua 20ª reunião, realizada no dia 9 de
dezembro de 2004, resolve:
Art. 1º Cabe ao Administrador exercer o magistério das matérias técnicas dos campos da Administração e
Organização, existentes nos currículos dos Cursos de Graduação (Bacharelado), tanto em Administração como
em currículos de cursos referentes a outros campos do conhecimento, nos termos do art. 2°, alínea "b", da Lei n°
4.769, combinado com a Resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 2004, do Ministério da Educação, relacionadas
com as áreas específicas e que envolvam teorias da administração e das organizações e a administração de
recursos humanos, mercadologia e marketing, materiais, produção e logística, administração financeira e
orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços.
Art. 2º A falta do registro torna ilegal, punível, o exercício do cargo a que se refere o artigo anterior, nos
termos dos arts. 14 da Lei n 4.769 e 51 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 61.934.
Art. 3º O Conselho Regional de Administração poderá solicitar da Instituição de Ensino Superior as ementas
e os programas, objetivando a identificação das matérias com aquelas previstas no art. 1° desta Resolução
Normativa, conforme lhe faculta o art. 8º , alínea "b", da Lei nº 4.769.
Art. 4° Esta Resolução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
RUI OTÁVIO BERNARDES DE ANDRADE
Presidente do Conselho
(Transcrição)
(DOU de 17/01/2005 – Seção I - p. 105)

Se você tem alguma dúvida, entre em contato.
Saudações,
Profª. Abigail França Ribeiro
Diretora Geral
abigail@consae.com.br

9

