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Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 1.418.158,00
Prazo de Captação: 29/11/2017 a 31/12/2017
Resumo do Projeto: O projeto pretende realizar a temporada 2018 da
tournée de Cinema Itinerante na Cidade de São Paulo. O projeto levará
à bairros da cidade a Carreta-Cinema, que é a própria sala de projeções.
Serão exibidas durante todo o projeto o total de15 obras audiovisuais,
sendo 4 sessões por dia, 18 dias por mês, durante 10 meses.

177535 - CineSolar - 3a edição
Brazucah Produções Culturais Ltda ME
CNPJ/CPF: 05.357.127/0001-86
Processo: 01400030811201741
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 699.839,40
Prazo de Captação: 29/11/2017 a 31/12/2017
Resumo do Projeto: O projeto Cinesolar - 3a edição pretende dar
continuidade aos bem sucedidos circuitos de difusão do projeto
CineSolar - primeiro cinema móvel do Brasil que funciona através da
energia do solar. Em sua 3a edição O projeto pretende realizar 102
sessões de cinema, em 51 localidades do Brasil para um público
estimado de 15300 pessoas. Também pretende realizar 30 oficinas de
sensibilização audiovisual para 900 jovens entre 8 e 17 anos. Cada
localidade contemplada pelo projeto receberá 2 sessões de cinema. A
primeira sessão terá como programação uma seleção de curtas-
metragens voltada para o público infantil. A segunda sessão exibirá
um filme longa-metragem, tendo como público alvo toda a família, de
crianças a adultos. Serão selecionados para programação 6 longas e
10 curtas.

177625 - Fuzarca
Gustavo Cascon Martins
CNPJ/CPF: 997.218.807-87
Processo: 01400031040201718
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 57.575,00
Prazo de Captação: 29/11/2017 a 31/12/2017

Resumo do Projeto: "Fuzarca" é um curta-metragem ficcional. A
proposta é fazer um retrato ficcional do futebol carioca no início do
século XX, um esporte praticado pela elite da sociedade, sob o signo da
"belle epòque" tropical. Acompanhando a trajetória de dois meninos que
nascem em 1900, um pobre, outro rico, o filme pretende mostrar hoje que,
por mais incrível que possa parecer, havia preconceito de raça e classe
social no futebol, nosso esporte mais amado, um dos símbolos mais fortes
de nossa cultura popular. Nessa história há elementos ainda bem atuais e
presentes no cotidiano carioca: o preconceito da zona sul com a zona
norte, o preconceito social, o preconceito de cor. Este último, quem diria,
ainda está presente no futebol, como confirmam algumas experiências
recentes sofridas por boleiros brasileiros e africanos na Europa. A
duração do curta-metragem será de 15 minutos e será finalizado em 4K.
177462 - Guardiões do Mar: Molhes da Barra do Rio Grande uma
construção de memórias e de referências culturais
PAULO JAIME GAIVIZZO BECH ME
CNPJ/CPF: 19.804.510/0001-40
Processo: 01400030610201744
Cidade: Aceguá - RS;
Valor Aprovado: R$ 604.911,00
Prazo de Captação: 29/11/2017 a 31/12/2017
Resumo do Projeto: A partir de uma pesquisa de mapeamento e
inventário de referências culturais relacionadas aos Molhes da Barra
do Rio Grande, visa-se promover a produção de um documentário de
média metragem com cerca de 50 min em 1920 x 1080p como
produto principal. A pesquisa busca compreender e identificar
práticas, representações e memórias entre outras dimensões da vida de
diferentes atores e lugares, como vilas de pescadores, cidades, turistas
e a comunidade marítima que se relacionam em seus cotidianos com
os Molhes da Barra do Rio Grande. Os outros produtos culturais
proposto são: 1) uma web-série com oito episódios semanais de 5 min
publicada em FULL HD em canal de vídeo; 2) um blog para
acompanhamento do Projeto 3) um web-doc para organizar e publicar
os conteúdos uma interface mais amigável e dinâmica; 4) e uma série
com oito spots de 60'''' veiculada na internet e rádio públicas.
176514 - INSPIRE & CONTE-ME
INSPIRE CONTENT EIRELI ME
CNPJ/CPF: 23.402.017/0001-70

Processo: 01400027509201714
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 586.500,00
Prazo de Captação: 29/11/2017 a 31/12/2017
Resumo do Projeto: O projeto Inspire & Conte-me se trata da
produção, edição, gravação e exibição de filme documentário de
média-metragem de 70 minutos - resolução 4k e full HD - sobre
culturas, revelando histórias significativas e inspiradoras de pessoas
reais, dando voz àqueles que possuem em comum a difícil tarefa de
empreender juntamente com o desejo de impactar positivamente o
mundo, inspirar, transformar vidas e gerar transformação sócio-
cultural e econômica.
177328 - Mapas Culturais - Mapas Afetivos
F LAVIGNATTI SERV DE INFORMACAO EM INTERNET ME
CNPJ/CPF: 10.969.463/0001-10
Processo: 01400030298201799
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 854.077,50
Prazo de Captação: 29/11/2017 a 31/12/2017
Resumo do Projeto: Obra audiovisual, em formato de documentário,
média-metragem, com 52 minutos, Full HD, que explora a relação
das pessoas e as cidades. O projeto pretende registrar lembranças
sobre bairros, ruas, praças e diversos lugares de quatro cidades
brasileiras que estimulem a ideia de um lugar imaginário.
177544 - Mostra CINEDIAMANTE de Filmes Ambientais
Cocriativa Conteúdos Audiovisuais Ltda.
CNPJ/CPF: 15.571.863/0001-96
Processo: 01400030842201701
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Valor Aprovado: R$ 399.999,60
Prazo de Captação: 29/11/2017 a 31/12/2017
Resumo do Projeto: A Mostra de Cinediamante de Filmes Ambientais
será realizada em Diamantina, Serro, e seus arredores, entre os dias
01 e 09 de setembro de 2018, para um público estimado de 500
pessoas. Serão exibidos 9 (nove) longas-metragens e 27
curta?metragens ligadas à temática socioambiental distribuídos ao
longo da programação, sendo duas sessões diárias, totalizando 18
sessões. O evento conta ainda com oficinas, concertos audiovisuais e
uma Residência Audiovisual Ecológica, aonde será produzido 01
(um) curta-metragem, em formato digital em HD 1080p, com duração
aproximada de 15 minutos.

PORTARIA No- 161, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

O SECRETÁRIO DO AUDIOVISUAL DO MINISTÉRIO DA CULTURA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 11 do Anexo I do Decreto nº 8.837, de 17 de agosto de 2016, e, tendo em vista o
disposto no Edital nº 04, de 05 de julho de 2017 - EDITAL DE APOIO À PRODUÇÃO DE CU RTA -
METRAGEM, resolve:

Art. 1º - Tornar público o resultado do recurso interposto:

. Pronac Nome da proposta Proponente UF Decisão do Recurso

. 177182 Laço Hannah Serrat de Souza Santos MG Deferido

Art. 2° - Tornar o resultado preliminar, disposto na Portaria nº 149 de 13 de novembro de 2017,

publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 219, seção 1, páginas 41 a 57 de 16 de novembro de 2017

e retificada no Diário Oficial da União (DOU) nº 220, seção 1, página 13 de 17 de novembro de 2017, em

resultado final do referido Edital.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO BATISTA SILVA

Ministério da Defesa

COMANDO DA MARINHA
ESTADO-MAIOR DA ARMADA

DESPACHO DO CHEFE
Em 27 de novembro de 2017

No- 32/EMA - Processo nº: 61074.008474/2017-87.
Interessado: Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil.
Objetivo: Visita do United States Ship (USS) "WASP" ao porto do
Pier Mauá, no Rio de Janeiro - RJ, no período de 30 de novembro a
3 de dezembro de 2017.
Amparo legal: art. 4º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar
nº 90, de 1º de outubro de 1997, com redação dada pela Lei
Complementar nº 149, de 12 de janeiro de 2015, c/c art. 1º da
Portaria Normativa nº 1.130/MD, de 20 de maio de 2015; e Portaria
nº 439/MB, de 1º de outubro de 2015, do Comandante da Marinha.

Alte. de Esq. ILQUES BARBOSA JUNIOR

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO
INSTITUCIONAL

PORTARIA No- 4.116/SEORI/MD, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017

O SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DO MINISTÉRIO DA DEFESA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 1º, inciso III, da Portaria nº 3.054/GM/MD, de 10
de agosto de 2017, considerando os aspectos de relevância e urgência
relacionados ao desenvolvimento de ações no âmbito da adminis-
tração central do Ministério da Defesa, e tendo em vista o que consta
do Processo administrativo nº 60041.001981/2017-12, resolve:

Art. 1º Autorizar a contratação de veículos terrestres para o
transporte e deslocamento do Senhor Ministro de Estado da Defesa e
comitiva, a serviço, e suas respectivas bagagens, para a consecução
das atividades das missões constantes da Nota Técnica nº 027/CH
GAB MD/GM/MD/2017 (DOC SEI 0769907).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANSELMO ARAÚJO COSTA

Ministério da Educação

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 1.499, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de
novembro de 1995; o art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004;
o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006 e a Portaria Normativa nº
40, de 12 de dezembro de 2007, resolve:

Art. 1º Fica homologado o Parecer nº 508/2017, da Câmara
de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, referente
ao processo e-MEC nº 20077571;

Art. 2º Fica credenciado o Centro Universitário Santo Agos-
tinho - UNIFSA por transformação da Faculdade Santo Agostinho,
com sede na Avenida Professor Valter Alencar, nº 665, São Pedro,
Município de Teresina, Estado do Piauí, mantido pela Associação
Teresinense de Ensino S/C Ltda (CNPJ nº 34.965.491/0001-27).

Art. 3º O credenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo
prazo de 4 (quatro) anos, conforme previsto na Portaria Normativa nº
1, de 3 de janeiro de 2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MENDONÇA FILHO

PORTARIA Nº 1.500, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de
novembro de 1995; o art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004;
o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006 e a Portaria Normativa nº
40, de 12 de dezembro de 2007, resolve:

Art. 1º Fica homologado o Parecer nº 290/2017, da Câmara
de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, referente
ao processo e-MEC nº 201506883;

Art. 2º Fica credenciada a Faculdade Estratego, a ser ins-
talada na Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, nº 834, São
Brás, Município de Belém, Estado do Pará, mantida pela Estratego
Sistema Educacional Ltda. (CNPJ 22.528.231/0001-05).

Art. 3º O credenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo
prazo de 4 (quatro) anos, conforme previsto na Portaria Normativa nº
1, de 3 de janeiro de 2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MENDONÇA FILHO

PORTARIA Nº 1.501, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de
novembro de 1995; o art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004;
o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006 e a Portaria Normativa nº
40, de 12 de dezembro de 2007, resolve:

Art. 1º Fica homologado o Parecer nº 490/2017, da Câmara
de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, referente
ao processo e-MEC nº 201416160;

Art. 2º Fica credenciada a Faculdade de Ensino Superior
Multiprofissional, a ser instalada no Campus Principal, Rua Quatro
S/N, Alto da Maravilha, Município de Juazeiro, Estado da Bahia,
mantida pela SESUP Sociedade de Educação de Ensino Superior Ltda
- EPP. (CNPJ 20.072.597/0001-97).

Art. 3º O credenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo
prazo de 3 (três) anos, conforme previsto na Portaria Normativa nº 1,
de 3 de janeiro de 2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MENDONÇA FILHO

PORTARIA Nº 1.502, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de
novembro de 1995; o art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004;
o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006; o Decreto n° 9.057, de 25
de maio de 2017; a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de
2007 e a Portaria Normativa n° 11, de 20 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Fica homologado o Parecer nº 479/2017, da Câmara
de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, referente
ao processo e-MEC nº 201501585.

Art. 2º Fica credenciada a União das Faculdades dos Gran-
des Lagos (UNILAGO) para oferta de cursos superiores na mo-
dalidade a distância, com sede à Rua Eduardo Nielsen, N° 960, Bairro
Jardim Aeroporto, Município de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo, mantida pela Associação Educacional de Ensino Superior
(CNPJ 56.569.197/0001-39).
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