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Art. 2º Recredenciar a Faculdade Serra da Mesa (FASEM), com sede na Avenida
JK, Quadra U5, s/n, Centro, no município de Uruaçu, no estado de Goiás, mantida pelo
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda. - CESEM - EPP, com sede no mesmo endereço
(CNPJ 05.995.086/0001-53).

Art. 3º O recredenciamento 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 publicação.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 789, DE 1º DE OUTUBRO DE 2020

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 9.235, de 15 de dezembro de 2017 e as Portarias
Normativas nº 20 e 23, republicadas em 03 de setembro de 2018, resolve:

Art. 1º Homologar o Parecer nº 374/2020, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201905156.

Art. 2º Credenciar a Faculdade Uninorte Marabá, a ser instalada na Quadra Cinco,
nº 5-A, Fl. 17, bairro Nova Marabá, no município de Marabá, no estado do Pará, mantida pela
Faculdade União Educacional Norte do Pará Ltda. - ME, com sede na BR-422, nº 422 A, bairro
Santa Monica, no município de Tucuruí, no estado do Pará (CNPJ 01.260.169/0001-43).

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 publicação.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 790, DE 1º DE OUTUBRO DE 2020

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 9.235, de 15 de dezembro de 2017 e as Portarias
Normativas nº 20 e 23, republicadas em 03 de setembro de 2018, resolve:

Art. 1º Homologar o Parecer nº 383/2020, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201719540.

Art. 2º Recredenciar a Faculdade Uninassau Aliança - Redenção, com sede na
Rua São Pedro, nº 965, Centro, no município de Teresina, no estado do Piauí, mantida pelo
CIESPI - Centro Integrado de Educação Superior do Piauí Ltda., com sede no mesmo
endereço (CNPJ 07.228.846/0001-22).

Art. 3º O recredenciamento 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 publicação.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 791, DE 1º DE OUTUBRO DE 2020

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 9.235, de 15 de dezembro de 2017; e as Portarias
Normativas nº 20 e nº 23, republicadas em 03 de setembro de 2018, resolve:

Art. 1º Homologar o Parecer nº 456/2020, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201710949.

Art. 2º Recredenciar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Alto São
Francisco (FASF), com sede na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 307, Centro, no município
de Luz, no estado de Minas Gerais, mantida pela Obras Sociais e Educacionais de Luz, com
sede na Rua Professor Eneas de Siqueira Neto, nº 340, bairro Jardim das Imbuias, no
município de São Paulo, no estado de São Paulo (CNPJ 18.301.267/0001-84).

Art. 3º O recredenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 5
(cinco) 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.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 792, DE 1º DE OUTUBRO DE 2020

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 9.235, de 15 de dezembro de 2017; e as Portarias
Normativas nº 20 e nº 23, republicadas em 03 de setembro de 2018, resolve:

Art. 1º Homologar o Parecer nº 447/2020, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201802424.

Art. 2º Credenciar a Faculdade Metropolitana de Dias D'Ávila (FACD'ÁVILA), a
ser instalada na Rua Amid´Ávila, nº 100, Centro, Loteamento Centro 2, no município de
Dias D´Ávila, no estado da Bahia, mantida pela Associação Tecnológica de Ensino e
Pesquisa de Camaçari, com sede na Rua Dois de Maio, s/n, Centro, no município de
Camaçari, no estado da Bahia (CNPJ 13.653.669/0001-24).

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 publicação.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 796, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020

Dispõe sobre o sobrestamento dos processos de
recredenciamento de instituições de educação
superior, bem como dos processos de reconhecimento
e renovação de reconhecimento de cursos de
graduação, nas modalidades presencial e a distância.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e considerando o art. 9º, incisos
II, VII e IX, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 2º do Decreto nº 9.235,
de 15 de dezembro de 2017, resolve:

Art. 1º Sobrestar, em caráter excepcional, os processos de recredenciamento
de instituições de educação superior, bem como os processos de reconhecimento e
renovação de reconhecimento de cursos, nas modalidades presencial ou a distância, em
trâmite no e-MEC, que se encontrem nas fases de competência da Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES e do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep.

§ 1º O disposto no caput não se aplica aos processos que já passaram por
avaliação in loco, ressalvadas as necessidades de nova avaliação.

§ 2º Os processos de que trata o caput que forem protocolados após a
publicação desta Portaria ou, se já protocolados, estejam na fase de competência da
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, terão assegurada a análise,
antes da aplicação do sobrestamento estabelecido nesta Portaria.

Art. 2º O sobrestamento de que trata o art. 1º terá validade de um ano.
Parágrafo único. Fica delegada à Secretaria de Regulação e Supervisão da

Educação Superior a competência para analisar e determinar a eventual prorrogação do
prazo de que trata o caput.

Art. 3º Para confirmação do interesse da entidade na manutenção de seus
processos, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior poderá solicitar
a reapresentação dos processos protocolados até 17 de dezembro de 2017, cujos critérios
serão definidos no calendário anual de abertura do protocolo de ingresso de processos
regulatórios de 2021.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo refere-se aos processos de
que trata o § 1º do art. 1º e que não tiverem suas análises concluídas até 31 de janeiro
de 2021.

Art. 4º Os processos de reconhecimento de cursos sobrestados, nos termos do
art. 1º desta Portaria, independentemente do prazo de protocolo, gozarão da
prerrogativa prevista no art. 101 da Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de
2017, do Ministério da Educação - MEC, considerando-se reconhecidos exclusivamente
para fins de expedição e registro de diplomas, enquanto não for proferida a decisão
definitiva.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos processos de
que trata o art. 1º, § 1º, desta Portaria.

Art. 5º Os atos previstos nesta Portaria, referentes aos processos sobrestados
nos termos do art. 1º, terão sua validade prorrogada, automaticamente, nos termos do
disposto no art. 11, § 1º, do Decreto nº 9.235, de 2017.

Art. 6º Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação da presente Portaria
serão dirimidos pelo Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior.

Art. 7º Ficam revogados:
I - os prazos previstos no art. 7º da Portaria MEC nº 208, de 6 de fevereiro

de 2020; e
II - os prazos previstos para conclusão de processos fixados nas portarias de

calendário anual de abertura do protocolo de ingresso de processos regulatórios.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON RIBEIRO

DESPACHOS DE 1º DE OUTUBRO DE 2020

Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referência, com fulcro no
art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, bem como no Parecer nº
00895/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto a este Ministério da
Educação, cujos fundamentos se adota, nos termos do art. 50, 1º, da Lei nº 9.784, de 29
de janeiro de 1999, o Ministro de Estado da Educação deixa de homologar o Parecer
CNE/CP nº 4/2020, que reexaminou o Parecer CNE/CP nº 8/2018, ambos do Conselho
Pleno, do Conselho Nacional de Educação, cujo objeto tratou do pedido de credenciamento
da Faculdade Primeiro de Janeiro - FPJ, mantida pelo Colégio Primeiro de Janeiro, com sede
no município de Crateús, no estado do Ceará, conforme consta do Processo SEI MEC nº
00732.001827/2018-11 (e-MEC 201415951).

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro
de Estado da Educação homologa o Parecer CNE/CES nº 346/2020, da Câmara de Educação
Superior, do Conselho Nacional de Educação, que examinou recurso interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão expressa na Portaria nº 128, de 27 de
abril de 2020, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, que
indeferiu o pedido de autorização do curso superior de Design Gráfico, tecnológico,
pleiteado pela Faculdade Estácio do Amazonas - Estácio Amazonas, com sede no município
de Manaus, no estado do Amazonas, mantida pela Sociedade de Ensino Superior Estácio
Amazonas Ltda., com sede no mesmo município e estado, conforme consta do Processo SEI
MEC nº 00732.002417/2020-02 (e-MEC nº 201808469).

MILTON RIBEIRO

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

PORTARIA Nº 285, DE 1º DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017, e tendo em vista
os Decretos n° 9.235, de 15 de dezembro de 2017 e n° 9.057, de 25 de maio de 2017, as Portarias MEC n°s 20 e 23, de 21 de dezembro de 2017, e n° 11, de 22 de junho de 2017, e
conforme consta dos processos e-MEC listados na planilha anexa, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os cursos superiores na modalidade a distância, relacionados no Anexo desta Portaria, com as vagas totais anuais nele estabelecidas, nos termos do
disposto no art. 10, do Decreto n° 9.235, de 2017.

Art. 2º Os endereços utilizados para as atividades presenciais dos cursos neste ato autorizados são, exclusivamente, aqueles constantes do PDI e PPC, nos termos do Art. 4º do
Decreto nº 9.057, de 2017.

Art. 3º As instituições deverão solicitar reconhecimento dos cursos, neste ato autorizados, nos termos do art. 46 do Decreto nº 9.235, de 2017.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANILO DUPAS RIBEIRO

ANEXO (Autorização de Cursos EaD)

. Nº de
Ordem

Registro e-MEC
nº

Curso Nº de vagas totais
anuais

Mantida Mantenedora

. 1 201904326 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
(Tecnológico)

100 (cem) FACULDADE ATAME ATAME EDUCACIONAL LTDA - EPP

. 2 201906326 GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) 500 (quinhentas) FACULDADE CAMPOS ELÍSEOS INSTITUTO DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR FRANCOIS
MARIE AROUET LTDA

. 3 201905163 QUÍMICA (Licenciatura) 500 (quinhentas) FACULDADE CAMPOS ELÍSEOS INSTITUTO DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR FRANCOIS
MARIE AROUET LTDA

. 4 201907007 GESTÃO FINANCEIRA (Tecnológico) 300 (trezentas) FACULDADE CAPITAL FEDERAL FEDERAL EDUCACIONAL LTDA.

. 5 201709038 EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) 99 (noventa e nove) FACULDADE CATÓLICA PAULISTA ASSOCIACAO EDUCACIONAL LATINO AMERICANA
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