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Art. 63. Em cada ordem de transferência de fundos liquidada, a tarifa é cobrada
do participante emitente e do participante recebedor.

Art. 64. A operação em regime de contingência sujeita o participante emitente
ao pagamento de tarifa majorada, exceto nas seguintes hipóteses:

I - realização de teste agendado de que trata o art. 16, desde que a ativação da
operação em regime de contingência ocorra em até trinta minutos após o horário de início
definido pelo participante na ocasião do seu agendamento;

II - realização de teste de interesse do Banco Central do Brasil, decorrente de
sua expressa convocação;

III - utilização do serviço de contingência em razão de comprovada falha de
sistema ou de aplicativo operado ou disponibilizado pelo Banco Central do Brasil; e

IV - utilização do serviço de contingência, na modalidade Contingência Internet,
por participantes sob intervenção ou regime de administração especial temporária, de que
tratam, respectivamente, a Lei nº 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei nº 2.321, de 1987,
durante os trinta dias subsequentes à decretação do regime ou até que o interventor ou
o conselho diretor formalize ao gestor do STR uma das ações previstas no art. 25,
parágrafo único, inciso II, deste Regulamento, o que ocorrer primeiro.

Parágrafo único. Após o trigésimo dia subsequente à decretação de intervenção
ou regime de administração especial temporária e até a efetivação de uma das ações
previstas no art. 25, parágrafo único, inciso II, deste Regulamento, a tarifa por operação
em Contingência Internet do participante alcançado por um daqueles regimes especiais
terá incidência diária, independentemente de pedido para utilização do serviço.

Art. 65. O valor devido pelo participante, alusivo à utilização do STR em
determinado mês, deve ser pago no primeiro dia útil do mês subsequente.

Parágrafo único. A cobrança do valor devido e o correspondente pagamento
são feitos conforme regulamentação própria.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 66. No âmbito do STR, a ordem de transferência de fundos somente é

informada ao participante recebedor no momento de sua liquidação.
Art. 67. O disposto no § 6º do art. 47 não se aplica a contratos celebrados pela

União anteriormente a 22 de abril de 2002 e que contenham cláusula que autorize a
realização de débito na conta Reservas Bancárias diretamente pelo Banco Central do
Brasil.

Art. 68. Fazem parte deste Regulamento, para todos os fins, outras normas
emitidas pelo Banco Central do Brasil, relacionadas com o funcionamento do STR.

Art. 69. As ordens e as instruções emanadas da Divisão de Gestão e
Monitoramento dos Sistemas de Transferências de Fundos do BCB (Gemon) ou por ela
recebidas de participantes do STR, por via telefônica, são gravadas e consideradas firmes
e válidas para todos os fins.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL

SUPERINTENDÊNCIA DE SUPERVISÃO DE INVESTIDORES
INSTITUCIONAIS

ATOS DECLARATÓRIOS CVM DE 10 DE JUNHO DE 2021

Nº 18.824 - O Gerente de Acompanhamento de Investidores Institucionais da
Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência dada pela Resolução CVM nº 24,
de 5 de março de 2021, autoriza MARIELLA ASSUMPÇÃO GONTIJO, CPF nº 904.991.236-20,
a prestar os serviços de Consultor de Valores Mobiliários, previstos na Resolução CVM nº
19, de 25 de fevereiro de 2021.

Nº 18.825 - O Gerente de Acompanhamento de Investidores Institucionais da
Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência dada pela Resolução CVM nº 24,
de 5 de março de 2021, cancela, a pedido, a autorização concedida a B&P INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ nº 19.652.770, para prestar os serviços de Administrador de
Carteira de Valores Mobiliários previstos na Instrução CVM nº 558, de 26 de março de
2015.

Nº 18.826 - O Gerente de Acompanhamento de Investidores Institucionais da
Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência dada pela Resolução CVM nº 24,
de 5 de março de 2021, autoriza a CARBYNE GESTÃO DE RECURSOS LTDA., CNPJ nº
38.318.963, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários
previstos na Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015.

Nº 18.827 - O Gerente de Acompanhamento de Investidores Institucionais da
Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência dada pela Resolução CVM nº 24,
de 5 de março de 2021, autoriza a LEVANTE GESTORA DE RECURSOS LTDA., CNPJ nº
39.764.365, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários
previstos na Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015.

RAFAEL BARROS CUSTODIO

SUPERINTENDÊNCIA DE SUPERVISÃO DE SECURITIZAÇÃO
ATO DECLARATÓRIO CVM Nº 18.823, DE 10 DE JUNHO DE 2021

O Superintendente de Supervisão de Securitização da Comissão de Valores
Mobiliários autoriza INVESTFARM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A., CNPJ nº
37.871.398/0001-41, a prestar serviço de Plataforma Eletrônica de Investimento
Participativo, nos termos do art. 18, inciso I, alínea 'a', combinado com o art. 16, inciso I,
ambos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, do art. 73 da Resolução 24, de 5 de
março de 2021, e da Instrução CVM nº 588, de 13 de julho de 2017.

BRUNO DE FREITAS GOMES CONDEIXA RODRIGUES

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA

DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA, DE 7 DE JUNHO DE 2021

A Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 5º da Lei
Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001; artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.154, de 23
de dezembro de 2010; e artigo 10, inciso III, do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de
fevereiro de 2017, faz saber que decidiu:

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo nº 44170.000004/2016-87,
entidade PETROS, decidiram os membros da Diretoria Colegiada da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, por unanimidade, na 543ª Sessão
Ordinária, de 07/06/2021, Despacho Decisório nº 102/2021/CGDC/DICOL: Julgar
PROCEDENTE o Auto do Infração nº 22/16-19, de 17 de junho de 2016, em relação ao
autuado CARLOS FERNANDO COSTA, por aplicar os recursos garantidores das reservas
técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios em desacordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, infringindo o art. 9º, § 1º, da Lei
Complementar nº 109, de 2001 c/c arts. 1°, 4°, 9° e 11, todos da Resolução CMN n° 3.792,
de 2009, combinados com os artigos 1° e 12 da Resolução CGPC n° 13 de 2004, tipificado no
art. 64 do Decreto nº 4.942, de 2003, com aplicação da pena de MULTA pecuniária no valor
de R$ 40.339,59 (quarenta mil, trezentos e trinta nove reais e cinquenta e nove centavos),
cumulada com a pena de INABILITAÇÃO POR 2 (DOIS) ANOS; nos termos do Parecer nº
237/2021/CDC II/CGDC/DICOL, adotado como fundamento do julgamento colegiado.

LUCIO RODRIGUES CAPELLETTO
Diretor Superintendente

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIRETORIA FUNDOS DE GOVERNO

CIRCULAR CAIXA Nº 947, DE 10 DE JUNHO DE 2021

Publica nova versão do Manual do FGTS -
Utilização na Moradia Própria.

A Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Operador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 7º, inciso II da Lei 8.036/90, de 11/05/90, regulamentada pelo Decreto n
º 99.684/90, de 08/11/90, resolve:

1. Publicar nova versão do Manual do FGTS Utilização na Moradia Própria
- MMP, que regulamenta o uso dos recursos da conta vinculada do FGTS em moradia
própria.

2. A nova versão do MMP apresenta alterações no uso do FGTS no
pagamento total ou parcial do preço de aquisição da Moradia Própria, na liquidação,
amortização ou pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamentos
habitacionais, em cumprimento à Resolução CCFGTS nº 994, de 11/05/2021.

3. O Manual da Moradia Própria encontra-se disponível no site da CAIXA,
endereço eletrônico: https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-
m o r a d i a / M A N U A L _ DA _ M O R A D I A _ P R O P R I A _ 1 1 _ 0 6 _ 2 0 2 1 . p d f .

4. Esta circular entra em vigor em 09/09/2021, a partir de quando a circular
CAIXA nº 928, de 12 de novembro 2020, publicada no DOU em 16 de novembro de
2020, Ed. 218, seção 1, pág. 58, fica revogada.

EDILSON CARROGI RIBEIRO VIANNA
Diretor Executivo

Ministério da Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
CONSELHO PERMANENTE PARA RECONHECIMENTO DE SABERES

E COMPETÊNCIAS

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 8 DE JUNHO DE 2021

O CONSELHO PERMANENTE PARA RECONHECIMENTO DE SABERES E
COMPETENCIAS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 18, § 3º da Lei nº 12.772,
de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Cargos do Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, e o art. 2º, inciso II, da Portaria MEC nº
207, de 06 de fevereiro de 2020, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos os pressupostos, as diretrizes e os procedimentos
para a concessão de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) aos docentes da
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, por meio de processo
avaliativo especial.

CAPÍTULO I
DOS PRESSUPOSTOS
Art. 2º Conceitua-se Reconhecimento de Saberes e Competências o processo de

seleção pelo qual são reconhecidos os conhecimentos e habilidades desenvolvidos a partir
da experiência individual e profissional, bem como no exercício das atividades realizadas no
âmbito acadêmico, para efeito do disposto no artigo 18 da Lei nº 12.772, de 2012.

§1º Para fins de Reconhecimento de Saberes e Competências devem ser
observados os seguintes perfis:

a) RSC I - Reconhecimento das experiências individuais e profissionais, relativas
às atividades de docência e/ou orientação, e/ou produção de ambientes de aprendizagem,
e/ou gestão, e/ou formação complementar e deverão pontuar nas diretrizes relacionadas
no inciso I, do art. 11, desta resolução.

b) RSC II - Reconhecimento da participação em programas e projetos
institucionais, participação em projetos de pesquisa, extensão e/ou inovação e deverão
pontuar nas diretrizes relacionadas no inciso II, do art. 11, desta resolução.

c) RSC III - Reconhecimento de destacada referência do professor, em
programas e projetos institucionais e/ou de pesquisa, extensão e/ou inovação, na área de
atuação e deverão pontuar nas diretrizes relacionadas no inciso III, do art. 11, desta
resolução.

§2º A avaliação dos critérios que serão adotados pelas Instituições Federais de
Ensino (IFE) para contemplar as diretrizes propostas na alínea "c" do Inciso I e na alínea "a"
do inciso II do art. 11, desta Resolução, deverá ser baseada nas atividades de docência e
de orientações, e esses critérios deverão ser avaliados, obrigatoriamente, em todos os
níveis.

§3º O processo de seleção previsto no caput se dará sem limites de vagas, nos
termos do art. 18, da Lei nº 12.772, de 2012.

Art. 3º O processo avaliativo para a concessão do Reconhecimento de Saberes
e Competências aos docentes da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, será de responsabilidade de Comissão Especial, composta de quatro
membros, constituída no âmbito de cada IFE, observados os pressupostos e as diretrizes,
constantes nesta Resolução e no regulamento de cada IFE.

Parágrafo único. Para a concessão de RSC será necessário, no mínimo, três
pareceres favoráveis.

Art. 4º O RSC não deve ser estimulado em substituição à obtenção de títulos de
pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).

Art. 5º Em nenhuma hipótese, o RSC poderá ser utilizado para fins de
equiparação de titulação para cumprimento de requisitos para a promoção na Carreira.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES
Art. 6º As diretrizes nortearão as Instituições Federais de Ensino (IFE) na

elaboração dos critérios a serem utilizados pela Comissão Especial no processo avaliativo
para concessão do RSC.

Art. 7º As atividades para obtenção do RSC deverão ter sido realizadas em, no
máximo, 5 anos antes do ingresso na Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico.

Parágrafo único. As atividades para alteração do nível do RSC deverão ter sido
realizadas em, no mínimo, 3 anos após a data de sua última concessão.

Art. 8º Serão consideradas, para efeito do RSC, a experiência profissional, a
participação em programas institucionais e/ou em projetos de pesquisa e/ou extensão
e/ou inovação.

Art. 9º O professor poderá pontuar em quaisquer dos itens propostos nas
diretrizes do RSC.

Parágrafo único. Na pontuação definida pela IFE o docente deverá atingir, no
mínimo, 60% (sessenta por cento) da pontuação prevista para o nível de certificação
pretendido, sendo que, no mínimo, 60% (sessenta por cento) destes pontos deverão estar
contemplados no nível pretendido.

Art. 10 Conforme disposto no Art. 18 da Lei nº 12.772, de 2012, a equivalência
do RSC com a titulação acadêmica, exclusivamente para fins de percepção da RT, ocorrerá
da seguinte forma:

I - diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá à titulação de
especialização;

II - certificado de pós-graduação lato sensu (especialização) somado ao RSC-II
equivalerá a mestrado; e

III - titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá a doutorado.
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Parágrafo único. Os diplomas e títulos expedidos por universidades
estrangeiras, apresentados para obtenção do RSC, deverão atender ao disposto nos
parágrafos 2º e 3º, do art. 48, da Lei nº 9.394, de 1996.

Art. 11 O RSC poderá ser concedido pela respectiva IFE de lotação do servidor,
em 03 (três) níveis diferenciados, de acordo com os seguintes itens:

I - RSC- I:
a) Experiência na área de formação e/ou atuação do docente, anterior ao

ingresso na Instituição, contemplando o impacto de suas ações nas demais diretrizes
dispostas para todos os níveis do RSC;

b) Cursos de capacitação na área de interesse institucional;
c) Atuação nos diversos níveis e modalidades de educação;
d) Implantação de ambientes de aprendizagem, nas atividades de ensino,

pesquisa, extensão e/ou inovação;
e) Atuação na gestão acadêmica e institucional, contemplando o impacto de

suas ações nas demais diretrizes dispostas para todos os níveis do RSC;
f) Participação em processos seletivos, em bancas de avaliação acadêmica e/ou

de concursos.
g) Outras graduações, na área de interesse institucional e que estejam

alinhadas ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas da Instituição, além daquela que o
habilita e define o nível de RSC pretendido.

II - RSC - II:
a) Orientação do corpo discente em atividades de ensino, extensão, pesquisa

e/ou inovação;
b) Participação no desenvolvimento de protótipos, depósitos e/ou registros de

propriedade intelectual;
c) Participação no desenvolvimento de projetos, de interesse institucional, de

ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação;
d) Participação no desenvolvimento de projetos e/ou práticas pedagógicas de

reconhecida relevância;
e) Participação na organização de eventos científicos, tecnológicos, esportivos,

sociais e/ou culturais;
f) Participação como palestrante ou painelista em eventos científicos,

tecnológicos, esportivos, sociais e/ou culturais correlatos à sua área de atuação na
Instituição;

g) Outras pós-graduações lato sensu, na área de interesse institucional e que
estejam alinhadas ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas da Instituição, além daquela
que o habilita e define o nível de RSC pretendido.

III - RSC-III:
a) Desenvolvimento, produção e transferência de tecnologias;
b) Desenvolvimento de pesquisas e aplicação de métodos e tecnologias

educacionais que proporcionem a interdisciplinaridade e a integração de conteúdos
acadêmicos na educação profissional e tecnológica ou na educação básica;

c) Desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão que proporcionem a
articulação institucional com os arranjos sociais, culturais e produtivos;

d) Atuação em projetos e/ou atividades em parceria com outras instituições;
e) Atuação em atividades de assistência técnica nacional e/ou internacional;
f) Produção acadêmica e/ou tecnológica, nas atividades de ensino, pesquisa,

extensão e/ou inovação correlatos à sua área de atuação na Instituição.
g) Outras pós-graduações stricto sensu, na área de interesse institucional e que

estejam alinhadas ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas da Instituição, além daquela
que o habilita e define o nível de RSC pretendido.

Parágrafo único. A IFE, em sua regulamentação, poderá estabelecer pesos de 01
(um) a 03 (três) para cada item proposto, de acordo com a especificidade institucional.

CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS
Art. 12 As IFE deverão elaborar minuta de regulamento interno para a

concessão do Reconhecimento de Saberes e Competências em consonância com os
pressupostos, diretrizes e procedimentos estabelecidos por esta resolução, devendo
encaminhá-la formalmente ao Conselho Permanente para o Reconhecimento de Saberes e
Competências (CPRSC) da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
para análise técnica e posterior homologação pelo Conselho Superior ou instância
equivalente da IFE.

§1º Para concessão do RSC, a IFE deverá assegurar a coerência entre as
atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão e inovação, na definição da pontuação dos
critérios, considerando as finalidades institucionais e os perfis de RSC.

§2º Na definição da pontuação dos critérios para a concessão do RSC, a IFE
deverá prever a avaliação, tanto qualitativa quanto quantitativa, de forma a garantir o
atendimento dos pressupostos e das diretrizes desta resolução.

§3º A inscrição no processo de Reconhecimento de Saberes e Competências
(RSC) se dará por meio de solicitação à CPPD ou à comissão análoga a CPPD, observando
o regulamento institucional.

§4º Os professores EBTT deverão apresentar memorial, contendo a descrição
detalhada da trajetória acadêmica, profissional e intelectual do candidato ao RSC,
ressaltando cada etapa de sua experiência, com documentação comprobatória das
atividades à comissão especial.

§5º Na ausência de documentação comprobatória, para o período anterior a 1º
de março de 2003, será considerada a descrição detalhada da trajetória acadêmica,
profissional e intelectual do candidato ao RSC, ressaltando cada etapa de sua
experiência.

Art. 13 O Reconhecimento de Saberes e Competências produzirá efeitos
financeiros a partir da data de publicação de sua concessão.

CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO ESPECIAL
Art. 14 A Comissão Especial de que trata o art. 3º desta Resolução, constituída

no âmbito de cada IFE, será composta por, no mínimo, dois profissionais externos,
servidores da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

§1º Os membros internos e externos da Comissão Especial deverão ser
sorteados pela Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, a partir do Banco
Nacional de Avaliadores, constituído por servidores da Carreira do Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, ativo ou aposentado.

§2º Nas Instituições que não possuírem CPPD ou que esta não seja formada,
exclusivamente, por professores EBTT, será criada uma comissão análoga a CPPD, por
membros eleitos por seus pares.

§3º Para integrar o Banco Nacional de Avaliadores e participar como avaliador
do processo de avaliação de Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC, o servidor,
ativo ou aposentado, pertencente a Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico deverá estar cadastrado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e
Controle - SIMEC, módulo RSC.

§4º Caberá ao CPRSC a elaboração e divulgação das diretrizes, critérios e
orientações para composição do Banco Nacional de Avaliadores para o processo de
Reconhecimento de Saberes e Competências da Carreira do Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico.

§5º O gerenciamento do Banco Nacional de Avaliadores de Reconhecimento de
Saberes e Competências será realizado pelo CPRSC.

Art. 15 A participação de servidor docente como membro avaliador da
Comissão Especial de que trata o art. 3º desta Resolução, poderá ser contabilizada dentro
de sua jornada semanal de trabalho, até o limite de 4 horas, de modo a não acarretar
prejuízo às atividades regulares do servidor no seu órgão de lotação.

§1º O processo de avaliação poderá ser realizado de forma virtual ou
presencial.

§2º Na realização de avaliação presencial, as despesas decorrentes de
passagens e diárias nos deslocamentos dos avaliadores externos para eventual realização
da seleção "in loco" serão custeadas pela Instituição de Ensino solicitante.

Art. 16 As instituições de ensino deverão encaminhar ao CPRSC o regulamento
para concessão do RSC, em conformidade com os pressupostos, as diretrizes e os
procedimentos previstos nesta Resolução, no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da
data da entrada de sua vigência.

Art. 17 Ficam mantidas as regras dos regulamentos atualmente vigentes, para a
concessão do RSC, até que sobrevenha a aprovação do regulamento interno pelo CPRSC e
homologação pelo Conselho Superior ou instância equivalente da IFE.

Art. 18 Fica revogada a Resolução nº 1/2014, do Conselho Permanente para
Reconhecimento de Saberes e Competências - CPRSC.

Art. 19 A presente Resolução entra em vigor no ato da publicação.

KEDSON RAUL DE SOUZA LIMA
Coordenador

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

DECISÃO DE 8 DE JUNHO DE 2021

Processo nº: 23000.000260/2021-13
Mantenedora: Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior (Código e-MEC 280).
Assunto: Desvinculação do Programa Universidade para Todos (Prouni) em razão de não
comprovação de regularidade fiscal ao final do ano-calendário de 2020 - art. 1º da Lei nº
11.128, de 28 de junho de 2005.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto na Lei nº 9.784/1999, e com fundamento no art. 60 da Lei nº
9.069/1995, na Lei nº 11.128/2005, na Lei nº 11.096/2005, no Decreto nº 5.493/2005, e na
Portaria Normativa MEC nº 18/2014, com fundamento na Nota Técnica nº
251/2021/CGPES/DIPPES/SESU/SESU (Documento SEI/MEC 2691819), resolve:

Art. 1º Desvincular a mantenedora Associação Olindense Dom Vital de Ensino
Superior, código e-MEC nº 280, do Programa Universidade para Todos (Prouni), por
descumprimento do disposto no art. 1º da Lei nº 11.128, de 2005, com efeitos imediatos
ao primeiro semestre de 2021, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus
para o Poder Público.

Parágrafo único: A desvinculação de que trata este artigo atenderá ao disposto
no caput do art. 1º da Lei nº 11.128, de 2005, e será considerada a partir do dia 1º de
janeiro de 2021.

Art. 2º Determinar a notificação da mantenedora mencionada no art. 1º acerca
do teor desta Decisão e da Nota Técnica nº 251/2021/CGPES/DIPPES/SESU/SESU,
informando-se a possibilidade de interpor recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias,
a contar da data da notificação, nos termos do art. 59 da Lei nº 9.784/1999.

WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

PORTARIA Nº 553, DE 8 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019, e tendo em
vista os Decretos nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e nº 9.057, de 25 de maio de 2017, as Portarias Normativas MEC nº 20 e 23, de 21 de dezembro de 2017, e nº 11, de 22 de junho
de 2017, e conforme consta do(s) processo(s) e-MEC listado(s) na planilha anexa, resolve:

Art. 1º Fica(m) autorizado(s) o(s) curso(s) superior(es) na modalidade a distância, relacionado(s) no Anexo desta Portaria, com as vagas totais anuais nele estabelecidas, nos termos
do art. 10, do Decreto nº 9.235, de 2017.

Art. 2º Os endereços utilizados para as atividades presenciais dos cursos de graduação, ofertados na modalidade a distância, são, exclusivamente, aqueles constantes do Cadastro
e-MEC, nos termos do art. 16, do Decreto nº 9.057, de 2017.

Art. 3º A(s) instituição(ões) deverá(ão) solicitar o reconhecimento do(s) curso(s), neste ato autorizado(s), nos termos do art. 46 do Decreto nº 9.235, de 2017.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO ROBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA

ANEXO (Autorização de Cursos EaD)

. Nº de Ordem Registro e-MEC nº Curso Nº de vagas totais anuais Mantida Mantenedora

. 1 201717827 ADMINISTRAÇÃO (Bacharelado) 400 FACULDADE SAPIENS EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA - EPP

. 2 201717831 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (Tecnológico) 400 FACULDADE SAPIENS EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA - EPP

. 3 201717830 PEDAGOGIA (Licenciatura) 400 FACULDADE SAPIENS EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA - EPP

. 4 201717836 PROCESSOS GERENCIAIS (Tecnológico) 400 FACULDADE SAPIENS EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA - EPP

.

PORTARIA Nº 554, DE 8 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto n° 10.195, de 30 de dezembro de 2019, e tendo em vista
o Decreto n° 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e as Portarias Normativas n° 20 e nº 23, de 21 de dezembro de 2017, do Ministério da Educação, e considerando o disposto no(s)
processo(s) e-MEC listado(s) na planilha anexa, resolve:

Art. 1º Fica(m) reconhecido(s) o(s) curso(s) superior(es) de graduação constante(s) da tabela do anexo desta Portaria, ministrado(s) pela(s) Instituição(ões) de Educação Superior
citada(s), nos termos do disposto no art. 10, do Decreto nº 9.235/2017.

Art. 2º O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço citado na tabela constante do anexo.
Art. 3º O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido até o ciclo avaliativo seguinte.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO ROBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA


