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Belo Horizonte, 26 de julho de 2005.

1. PROUNI
DECRETO Nº 5.493, de 18 de julho de 2005.
Regulamenta o disposto na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005.
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 11.096, de 13 de janeiro de 2005,
DECRETA:
Art. 1º O Programa Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de
2005, destina-se à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de cinqüenta por cento
ou de vinte e cinco por cento, para estudantes de cursos de graduação ou seqüenciais de formação específica,
em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, que tenham aderido ao PROUNI nos
termos da legislação aplicável e do disposto neste Decreto.
Parágrafo único. O termo de adesão não poderá abranger, para fins de gozo de benefícios fiscais, cursos
que exijam formação prévia em nível superior como requisito para a matrícula.
Art. 2º O PROUNI será implementado por intermédio da Secretaria de Educação Superior do Ministério da
Educação.
§ 1º A instituição de ensino superior interessada em aderir ao PROUNI firmará, em ato de sua mantenedora,
termo de adesão junto ao Ministério da Educação.
§ 2º As bolsas de estudo poderão ser canceladas, a qualquer tempo, em caso de constatação de
inidoneidade de documento apresentado ou falsidade de informação prestada pelo bolsista.
§ 3º É vedada a acumulação de bolsas de estudo vinculadas ao PROUNI, bem como a concessão de bolsa
de estudo a ele vinculada para estudante matriculado em instituição pública e gratuita de ensino superior.
§ 4º O Ministério da Educação disporá sobre os procedimentos operacionais para a adesão ao PROUNI e
seleção dos bolsistas, especialmente quanto à definição de nota de corte e aos métodos para preenchimento de
vagas eventualmente remanescentes, inclusive aquelas oriundas do percentual legal destinado a políticas
afirmativas de acesso de portadores de deficiência ou de autodeclarados negros e indígenas.
Art. 3º O professor beneficiário de bolsa integral ou parcial, vinculada ao PROUNI, deverá estar no efetivo
exercício do magistério da educação básica, integrando o quadro de pessoal permanente de instituição pública.
Art. 4º A pré-seleção dos estudantes a serem beneficiados pelo PROUNI terá como base o resultado obtido
no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM referente à edição imediatamente anterior ao processo seletivo do
PROUNI para ingresso em curso de graduação ou seqüencial de formação específica.
Art. 5º Para fins de cálculo do número de bolsas a serem oferecidas pelas instituições que aderirem ao
PROUNI ou por entidades beneficentes de assistência social que atuem no ensino superior, são considerados
estudantes regularmente pagantes aqueles que tenham firmado contrato a título oneroso com instituição de
ensino superior com base na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, não beneficiários de bolsas integrais do
PROUNI ou da própria instituição, excluídos os inadimplentes por período superior a noventa dias, cujas
matrículas tenham sido recusadas no período letivo imediatamente subseqüente ao inadimplemento, nos termos
dos arts. 5º e 6º daquela Lei.
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Parágrafo único. Para efeitos de apuração do número de bolsas integrais a serem concedidas pelas
instituições de ensino, os beneficiários de bolsas parciais de cinqüenta por cento ou vinte e cinco por cento são
considerados estudantes regularmente pagantes, sem prejuízo do disposto no caput .
Art. 6º As instituições de ensino superior que aderirem ao PROUNI nos termos da regra prevista no § 4º do
art. 5º da Lei nº 11.096, de 2005, poderão oferecer bolsas integrais em montante superior ao mínimo legal, desde
que o conjunto de bolsas integrais e parciais perfaça proporção equivalente a oito inteiros e cinco décimos por
cento da receita anual dos períodos letivos que já têm bolsistas do PROUNI, efetivamente recebida nos termos
da Lei nº 9.870, de 1999.
Art. 7º As instituições de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, inclusive beneficentes de assistência
social, poderão converter até dez por cento das bolsas parciais de cinqüenta por cento vinculadas ao PROUNI
em bolsas parciais de vinte e cinco por cento, à razão de duas bolsas parciais de vinte e cinco por cento para
cada bolsa parcial de cinqüenta por cento, em cursos de graduação ou seqüenciais de formação específica, cuja
parcela da anualidade ou da semestralidade efetivamente cobrada, com base na Lei nº 9.870, de 1999, não
exceda, individualmente, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Art. 8º As instituições de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, inclusive beneficentes de assistência
social, poderão oferecer bolsas integrais e parciais de cinqüenta por cento adicionais àquelas previstas em seus
respectivos termos de adesão, destinadas exclusivamente a novos estudantes ingressantes.
Parágrafo único. As bolsas a que se refere o caput serão contabilizadas como bolsas do PROUNI e poderão
ser compensadas nos períodos letivos subseqüentes, a critério da instituição de ensino superior, desde que
cumprida a proporção mínima legalmente exigida, por curso e turno, nos períodos letivos que já têm bolsistas do
PROUNI.
Art. 9º A soma dos benefícios concedidos pela instituição de ensino superior será calculada considerando a
média aritmética das anualidades ou semestralidades efetivamente cobradas dos alunos regularmente pagantes,
nos termos deste Decreto, excluídos os alunos beneficiários de bolsas parciais, inclusive os beneficiários das
bolsas adicionais referidas no art. 8º .
Art. 10. A permuta de bolsas entre cursos e turnos, quando prevista no termo de adesão, é restrita a um
quinto das bolsas oferecidas para cada curso e turno, e o número de bolsas resultantes da permuta não pode ser
superior ou inferior a este limite, para cada curso ou turno.
Art. 11. As instituições de ensino superior que não gozam de autonomia ficam autorizadas, a partir da
assinatura do termo de adesão ao PROUNI, a ampliar o número de vagas em seus cursos, respeitadas as
seguintes condições:
I em observância estrita ao número de bolsas integrais efetivamente oferecidas pela instituição de ensino
superior, após eventuais permutas de bolsas entre cursos e turnos, observadas as regras pertinentes; e
II excepcionalmente, para recompor a proporção entre bolsas integrais e parciais originalmente ajustada no
termo de adesão, única e exclusivamente para compensar a evasão escolar por parte de estudantes bolsistas
integrais ou parciais vinculados ao PROUNI.
Art. 12. Havendo indícios de descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão, será
instaurado procedimento administrativo para aferir a responsabilidade da instituição de ensino superior envolvida,
aplicando-se, se for o caso, as penalidades previstas.
§ 1º Aplica-se ao processo administrativo previsto no caput , no que couber, o disposto na Lei nº 9.784, de 29
de janeiro de 1999, observando-se o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º Para os fins deste Decreto, considera-se falta grave:
I o descumprimento reincidente da infração prevista no inciso I do art. 9º da Lei nº 11.096, de 2005, apurado
em prévio processo administrativo;
II instituir tratamento discriminatório entre alunos pagantes e bolsistas beneficiários do PROUNI;
III falsear as informações prestadas no termo de adesão, de modo a reduzir indevidamente o número de
bolsas integrais e parciais a serem oferecidas; e
IV falsear as informações prestadas no termo de adesão, de modo a ampliar indevidamente o escopo dos
benefícios fiscais previstos no PROUNI.
§ 3º Da decisão que concluir pela imposição de penalidade caberá recurso ao Ministro de Estado da
Educação.
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Art. 13. Para o cálculo da aplicação em gratuidade de que trata o art. 10 da Lei nº 11.096, de 2005, serão
contabilizadas bolsas integrais, bolsas parciais de cinqüenta por cento ou de vinte e cinco por cento e assistência
social em programas não decorrentes de obrigações curriculares de ensino e pesquisa, quando se referir às
turmas iniciais de cada curso e turno efetivamente instalados a partir do primeiro processo seletivo posterior à
publicação da referida Lei.
Parágrafo único. Para o cálculo previsto no caput , relativo às turmas iniciadas antes de 13 de setembro de
2004, poderão ser contabilizados os benefícios concedidos aos alunos nos termos da legislação então aplicável.
Art. 14. A instituição de ensino superior que aderir ao PROUNI apresentará ao Ministério da Educação,
semestralmente, de acordo com o respectivo regime curricular acadêmico:
I o controle de freqüência mínima obrigatória dos bolsistas, correspondente a setenta e cinco por cento da
carga horária do curso;
II o aproveitamento dos bolsistas no curso, considerando-se, especialmente, o desempenho acadêmico; e
III a evasão de alunos por curso e turno, bem como o total de alunos matriculados, relacionando-se os
estudantes vinculados ao PROUNI.
§ 1º A entidade beneficente de assistência social que atue no ensino superior e aderir ao PROUNI
encaminhará ao Ministério da Educação relatório de atividades e gastos em assistência social, até sessenta dias
após o encerramento do exercício fiscal.
§ 2º Considera-se assistência social em programas não decorrentes de obrigações curriculares de ensino e
pesquisa o desenvolvimento de programas de assistência social em conformidade com o disposto na Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que não integrem o currículo obrigatório de cursos de graduação e
seqüenciais de formação específica.
§ 3º O Ministério da Educação estabelecerá os requisitos de desempenho acadêmico a serem cumpridos
pelo estudante vinculado ao PROUNI, para fins de manutenção das bolsas.
Art. 15. As bolsas reservadas aos trabalhadores da instituição de ensino superior e seus dependentes
decorrentes de convenção coletiva ou acordo trabalhista, nos termos da lei, serão ocupadas em observância aos
procedimentos operacionais fixados pelo Ministério da Educação, especialmente quanto à definição de nota de
corte para seleção de bolsistas e aos métodos para o aproveitamento de vagas eventualmente remanescentes,
sem prejuízo da pré-seleção, conforme os resultados do ENEM.
Parágrafo único. A instituição de ensino superior interessada em conceder bolsas de estudo vinculadas ao
PROUNI, nos termos do caput , deverá informar previamente ao Ministério da Educação e encaminhar cópia
autenticada dos atos jurídicos que formalizam convenção coletiva ou acordo trabalhista, com as respectivas
alterações posteriores.
Art. 16. As mantenedoras de instituições de ensino superior que optarem por transformar sua natureza
jurídica em sociedade de fins econômicos, nos termos do art. 7º -A da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995,
deverão assegurar a continuidade das bolsas concedidas às turmas iniciadas antes de 13 de setembro de 2004,
nos cinco anos previstos para a transformação do regime jurídico.
Art. 17. O acompanhamento e o controle social dos procedimentos de concessão de bolsas, no âmbito do
PROUNI, serão exercidos:
I por comissão nacional, com função preponderantemente consultiva sobre as diretrizes nacionais de
implementação;
II por comissões de acompanhamento, em âmbito local, com função preponderante de acompanhamento,
averiguação e fiscalização da implementação local.
Parágrafo único. O Ministério da Educação definirá as atribuições e os critérios para a composição da
comissão nacional e das comissões de acompanhamento.
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Fica revogado o Decreto nº 5.245, de 15 de outubro de 2004.
Brasília, 18 de julho de 2005; 184º da Independência e 117º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
(DOU de 19/07/2005 – Seção I – p. 2)
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2. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS. ADMINISTRAÇÃO
O CNE publicou, no dia 19, a Resolução CES/CNE nº 4, de 13 de julho de 2005, com
novas DCN do curso de Administração. No art. 12, a revogação da Resolução 1/04, e da
Resolução CFE 2/93.
RESOLUÇÃO Nº 4, de 13 de julho de 2005. Câmara de Educação Superior. Conselho Nacional de Educação.
Ministério da Educação.
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, bacharelado, e dá
outras providências.
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea "c", da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com
a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios
fixados pelos Pareceres CNE/CES n os 776/97 e 583/2001, bem como considerando o que consta dos
Pareceres CNE/CES n os 67/2003; 134/2003, 210/2004 e 23/2005, homologados pelo Senhor Ministro de
Estado da Educação, respectivamente, em 2/6/2003, 9/9/2003, 24/9/2004 e 3/6/2005, resolve:
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Administração, bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Ensino Superior em sua organização
curricular.
Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através do seu projeto pedagógico,
abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, os componentes curriculares, o estágio
curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o projeto de iniciação científica
ou o projeto de atividade, como Trabalho de Curso, componente opcional da instituição, além do regime
acadêmico de oferta e de outros aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico.
§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de graduação em Administração,
com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os
seguintes elementos estruturais:
I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções institucional, política, geográfica
e social;
II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
III cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso;
IV - formas de realização da interdisciplinaridade;
V - modos de integração entre teoria e prática;
VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;
VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para
a iniciação científica;
IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas diferentes formas e
condições de realização, observado o respectivo regulamento;
X - concepção e composição das atividades complementares; e,
XI - inclusão opcional de trabalho de curso sob as modalidades monografia, projeto de iniciação científica ou
projetos de atividades, centrados em área teórico-prática ou de formação profissional, na forma como
estabelecer o regulamento próprio.
§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no Projeto Pedagógico do curso,
o oferecimento de cursos de pós-graduação lato sensu, nas respectivas modalidades, de acordo com as efetivas
demandas do desempenho profissional.
§ 3º As Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da Administração não constituem uma extensão
ao nome do curso, como também não se caracterizam como uma habilitação, devendo as mesmas constar
apenas no Projeto Pedagógico.
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Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado do formando,
capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e
de seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para
desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações e
apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes
ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do administrador.
Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação profissional que revele, pelo
menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir modificações no
processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus
de complexidade, o processo da tomada de decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos processos
de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;
III refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função na estrutura
produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas
presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim
expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, abertura
às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o ambiente
de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos or ganizacionais, revelando-se
profissional adaptável;
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações; e
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e perícias
administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais.
Art. 5º Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus projetos pedagógicos e em
sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações com a realidade nacional e internacional,
segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do
meio através da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos seguintes campos interligados de
formação:
I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, sociológicos, filosóficos,
psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, econômicos e contábeis, bem como os relacionados
com as tecnologias da comunicação e da informação e das ciências jurídicas;
II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, envolvendo teorias da
administração e das or ganizações e a administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais,
produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços;
III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa operacional, teoria dos
jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de tecnologias que contribuam para a definição e
utilização de estratégias e procedimentos inerentes à administração; e
IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter transversal e interdisciplinar para
o enriquecimento do perfil do formando.
Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Administração estabelecerá expressamente as
condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular, de acordo com os seguintes regimes
acadêmicos que as Instituições de Ensino Superior adotarem: regime seriado anual, regime seriado semestral,
sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos,
atendido o disposto nesta Resolução.
Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado à consolidação dos
desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus
Colegiados Superiores Acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades
de operacionalização.
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§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição de ensino, mediante
laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes aos diferentes pensamentos das
Ciências da Administração.
§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os resultados
teórico-práticos, gradualmente reveladas pelo aluno, até que os responsáveis pelo acompanhamento, supervisão
e avaliação do estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os
domínios indispensáveis ao exercício da profissão.
§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do Curso de Graduação em Administração o Estágio
Supervisionado de que trata este artigo deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho
Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação,
observado o disposto no parágrafo precedente.
Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por
avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente
escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à
comunidade.
Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares enriquecedores e
implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com estágio curricular supervisionado.
Art. 9º O Trabalho de Curso é um componente curricular opcional da Instituição que, se o adotar, poderá ser
desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados
em áreas teórico-práticas e de formação profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em
regulamento próprio.
Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir no currículo do curso de graduação em Administração o
Trabalho de Curso, nas modalidades referidas no caput deste artigo, deverá emitir regulamentação própria,
aprovada pelo seu conselho superior acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e
mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração.
Art. 10. A carga horária mínima dos cursos de graduação será estabelecida em Resolução da Câmara de
Educação Superior.
Art. 11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser implantadas pelas Instituições de
Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da
publicação desta.
Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos do período ou ano
subseqüente à publicação desta.
Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução CFE nº
2, de 4 de outubro de 1993, e a Resolução CNE/CES nº 1, de 2 de fevereiro de 2004.
EDSON DE OLIVEIRA NUNES
(DOU de 19/07/2005 – Seção I – p. 26)

3. ENADE X ANOTAÇÃO NO HISTÓRICO ESCOLAR X REGISTRO DE
DIPLOMAS.
Esta é a quinta lista de dispensados do ENADE 2004. Desta vez, por “erro administrativo
das IES no ato da inscrição”.
PORTARIA Nº 2.592, de 22 de julho de 2005. Ministro da Educação.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 5º,
do artigo 5º da Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, publicado no diário oficial da União de 15 de abril de 2004,
que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES -, considerando o artigo 5º,
parágrafo 6º, resolve:
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Artigo 1º DISPENSAR do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE 2004 os estudantes
concluintes abaixo relacionados, em vista de erro administrativo cometido no ato da inscrição dos referidos
estudantes e assumido posteriormente pelo Dirigente da IES: MARCIA NOGUEIRA LOTZ ALVES - NUTRIÇÃO;
CLARISSA MEDEIROS DE OLIVEIRA - NUTRIÇÃO; PAULA DUARTE DOURADO - NUTRIÇÃO; JUSSARA
MAYSA SILVA CAMPOS - NUTRIÇÃO; JULIANA REZENDE MELO DA SILVA - NUTRIÇÃO; GREGÓRIO
SILVEIRA DE FARIA - EDUCAÇÃO FÍSICA; DANIEL SILVA BARCELLOS - EDUCAÇÃO FÍ- SICA; RODRIGO
RIBEIRO CAMILO DA SILVA - EDUCAÇÃO FÍSICA; ADRIANA TABOSA DE OLIVEIRA - EDUCAÇÃO FÍSICA; GABRIELA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA - EDUCAÇÃO FÍSICA; PATRICIA QUEIROZ DA SILVA EDUCAÇÃO FÍSICA; TATIANA RODRIGUES - EDUCAÇÃO FÍSICA; WILSON DA SILVA PORTO NETO EDUCAÇÃO FÍSICA; BRUNO DE FARIA ATTA - EDUCAÇÃO FÍSICA; BRUNA CHAVES FERREIRA EDUCAÇÃO FÍSICA; RAYANA DIAS BOTELHO - EDUCAÇÃO FÍSICA; ADRIANO LETIÃO ROCHA EDUCAÇÃO FÍ- SICA; LARISSA PIRES MOUSINHO - EDUCAÇÃO FÍSICA; TAYANNE DA COSTA FREITAS EDUCAÇÃO FÍSICA; DAYSE CRISTINA PEREIRA VIANA - ENFERMAGEM E OSTETRÍCIA; DANILLA
PARMA QUEIROZ - ENFERMAGEM E OBSTETRÍ- CIA; ZELIA DE SOUZA VASCONCELOS - ENFERMAGEM
E OBSTETRÍCIA; ELISANGELA CESAR DOS SANTOS - ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; LIVIA MARIA
BERNARDO DA SILVA - ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; MARCIA CRISTINA LOPES MOTTA ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; DANIEL VERAS DE MELO - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E
OBSTETRÍCIA; RENATA DO CARMO LARA - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA;
LUDMYLA DE OLIVEIRA BELEZA - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍ- CIA;MAYRA
COLODETTE MACHADO - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; MAYRA FERNANDA DE
OLIVEIRA OURIQUES - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; ALESSANDRA LUCENA
SILVA - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; GLAUCIA HELENA GIMENES FERREIRA LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; JANAINA XAVIER JUNQUEIRA - LICENCIATURA EM
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; EMILIA DRUMMOND AFONSO PERFEITO - LICENCIATURA EM
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; MÔNICA MORAES ANTUNES - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E
OBSTETRÍCIA; ALCINETE MARQUES COÊLHO - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA;
CAMILA CARLONI GASPAR - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; FABIANA FERREIRA
FERRI - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; FABIANA JANAINA DA SILVA LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; GILCELENE DE CASTRO ANDRADE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; LAUANDA AMORIM PINTO - LICENCIATURA EM
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; INARA BESSA DE MENESES - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E
OBSTETRÍCIA; FERNANDA AMARAL CARDOSO - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA;
FERNANDA CARLSON THADEU - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; KELLY DA SILVA
CAVALCANTE RIBEIRO - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; ROBERTA CARIÚS
SIQUEIRA - LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; TATIANA RIBEIRO DE ARAUJO LICENCIATURA EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; VANESSA AMARAL MAGALHAES - LICENCIATURA
EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA; VINICIUS SOARES DE OLIVIERA - AGRONOMIA; FERNANDA ABREU
OLIVEIRA - AGRONOMIA; LUCAS RAMALHO MACIEL - AGRONOMIA; CARLOS EDUARDO MATTOS
FLORES - ODONTOLOGIA; JULIANA PASSOS SANTOS - ODONTOLOGIA; BIANCA CARNEIRO CZARIM ODONTOLOGIA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
TARSO GENRO
(Transcrição)
(DOU de 25/07/2005 – Seção I – pág. 09)

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