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Art. 1o Fica recredenciado o Centro de Ensino Superior do
Amapá, com sede na Rodovia Duca Serra, Km-0, s/n, bairro Alvorada, no município de Macapá, no estado do Amapá, mantida pela
Associação Amapaense de Ensino e Cultura, com sede no mesmo
município.
Art. 2o O recredenciamento de que trata o art. 1o é válido
pelo prazo de 3 (três) anos, observado o disposto no art. 4o da Lei no
10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto
no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO

1
Art. 1o Fica credenciado o Centro Universitário SENAI/DR BA, por transformação da Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, com sede na Avenida Orlando Gomes, nº 1845, bairro Piatã,
no município de Salvador, no estado da Bahia, mantida pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial, no município de Salvador, no
estado da Bahia.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 4 (quatro) anos, observado o disposto no art. 4o da Lei no
10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto
no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, na Resolução CNE/CES no 1/2010, e no Parecer no 577/2016,
da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo e-MEC no 201502563, e diante
da conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo
Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável,
resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade ANCLIVEPA, a ser
instalada na Rua Platina, nº 556, Vila Azevedo, município de São
Paulo, estado de São Paulo, mantida pelo Centro Educacional ANCLIVEPA Ltda., com sede no mesmo município e estado.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 4 (quatro) anos, observado o disposto no art. 4o da Lei no
10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto
no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MENDONÇA FILHO

PORTARIA Nº 360, DE 14 DE MARÇO DE 2017

PORTARIA Nº 364, DE 14 DE MARÇO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 09
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 754/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo eMEC no 201110720, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica recredenciada a Faculdade de Ensino Superior
da Amazônia Reunida (FESAR), situada na Avenida Brasil, nº 1435,
setor Alto Paraná, no município de Redenção, estado do Pará, mantida pela Sociedade de Educação, Cultura e Tecnologia da Amazônia
S/A, com sede e foro no mesmo município e estado.
Art. 2o O recredenciamento de que trata o art. 1o é válido
pelo prazo de 4 (quatro) anos, observado o disposto no art. 4o da Lei
no 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do
Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, na Resolução CNE/CES no 1/2010, e no Parecer no 819/2016,
da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo e-MEC no 201405835, e diante
da conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo
Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável,
resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade de Sidrolândia (FACSIDRO), a ser instalada na Área Abaeté e Olaria, s/nº, no bairro
Fazenda Brejão, no município de Sidrolândia, estado do Mato Grosso
do Sul, mantida pelo Instituto Cristão de Desenvolvimento Humano
Ltda., com sede na rua Plínio Câmara, no bairro Cocó, no município
de Fortaleza, estado do Ceará.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 3 (três) anos, observado o disposto no art. 4o da Lei no
10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto
no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MENDONÇA FILHO

MENDONÇA FILHO
PORTARIA Nº 357, DE 14 DE MARÇO DE 2017

Art. 1o Fica credenciada a Faculdade Maurício de Nassau de
Ananindeua, a ser instalada na Travessa We-31, no 55, conjunto Cidade Nova V - até 1.262 - lado par, bairro Cidade Nova, no município de Ananindeua, no estado do Pará, mantida pela Ser Educacional S.A., com sede na Av. da Saudade, no 254, bairro Santo
Amaro, no município de Recife, no estado de Pernambuco.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 4 (quatro) anos, observado o disposto no art. 4o da Lei no
10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto
no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MENDONÇA FILHO

PORTARIA Nº 356, DE 14 DE MARÇO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, e no Parecer no 543/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201304666, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a escola de governo Escola de
Inteligência - ESINT/ABIN (código: 17616) e unidades vinculadas, a
ser instalada no Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 1, Bloco D, s/n,
em Brasília, no Distrito Federal, mantida pela Agência Brasileira de
Inteligência - ABIN/GSI/PR, com sede em Brasília, no Distrito Federal, para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade presencial e a distância.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 4 (quatro) anos, observado o disposto no art. 4o da Lei no
10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto
no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 51, quarta-feira, 15 de março de 2017

MENDONÇA FILHO

PORTARIA Nº 361, DE 14 DE MARÇO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 09
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 762/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo eMEC no 201416757, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica recredenciada a Faculdade Laboro, com sede na
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 605, bairro São Francisco, no
município de São Luís, no estado do Maranhão, mantida pela Laboro
- Centro de Consultoria Qualificação e Pós-Graduação Ltda - EPP,
com sede no município de São Luís, no estado do Maranhão.
Art. 2o O recredenciamento de que trata o art. 1o é válido
pelo prazo de 3 (três) anos, observado o disposto no art. 4o da Lei no
10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto
no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MENDONÇA FILHO
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PORTARIA Nº 358, DE 14 DE MARÇO DE 2017

PORTARIA Nº 362, DE 14 DE MARÇO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, na Resolução CNE/CES no 1/2010, e no Parecer no 699/2016,
da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo e-MEC no 201405593, e diante
da conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo
Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável,
resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade Maurício de Nassau de
Anápolis, a ser instalada na Avenida Santos Dumont, nº 724, no
bairro de Jundiaí, município de Anápolis, estado de Goiás, mantida
pela SER Educacional S.A., com sede no município de Recife, estado
de Pernambuco.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 3 (três) anos, observado o disposto no art. 4o da Lei no
10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto
no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, na Resolução CNE/CES no 1/2010, e no Parecer no 793/2016,
da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo e-MEC no 201416119, e diante
da conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo
Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável,
resolve:
Art. 1o Fica credenciado o Instituto Leya de Educação Superior, a ser instalado na Avenida Jacarandá, s/n, lote 16, Sul (Águas
Claras), em Brasília, no Distrito Federal, mantido pela Unyleya Editora e Cursos S.A., com sede em Brasília, no Distrito Federal.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 3 (três) anos, observado o disposto no art. 4o da Lei no
10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto
no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO

MENDONÇA FILHO
PORTARIA Nº 359, DE 14 DE MARÇO DE 2017

PORTARIA Nº 363, DE 14 DE MARÇO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, na Resolução CNE/CES no 1/2010, e no Parecer no 703/2016,
da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo e-MEC no 201355628, e diante
da conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo
Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável,
resolve:

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, na Resolução CNE/CES no 1/2010, e no Parecer no 799/2016,
da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo e-MEC no 201356642, e diante
da conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo
Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável,
resolve:
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PORTARIA N 366, DE 14 DE MARÇO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição, e considerando o disposto no Decreto no 7.689, de 2 de
março de 2012, e na Portaria MP no 28, de 16 de fevereiro de 2017,
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP,
resolve:
Art. 1o Fica delegada competência à Secretária-Executiva do
Ministério da Educação - SE-MEC, para dispor acerca da distribuição
entre as unidades orçamentárias e administrativas e as entidades supervisionadas do MEC, do limite para empenho de contratação de
bens e serviços e concessão de diárias e passagens, estabelecido para
este Ministério pela Portaria MP no 28, de 16 de fevereiro de 2017.
Art. 2o Fica delegada à SE-MEC a competência para autorização de que trata o § 2o do art. 2o da Portaria MP no 28, de
2017.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput à autorização prevista no art. 2o, § 1o, do Decreto no 7.689, de 2012.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO
DESPACHOS DO MINISTRO
Em 14 de março de 2017
Processo n o- 23123.000974/2012-44
Interessada: Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Assunto:Processo Administrativo Disciplinar para apurar supostas irregularidades na UFSM
DECISÃO: Vistos os autos do processo em referência, com fulcro no
art. 50, § 1o, da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999, e nos termos
do Parecer no 00306/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 22 de fevereiro de 2017, da Consultoria Jurídica deste Ministério - CONJURMEC, cujos fundamentos adoto, acolho as conclusões do Relatório da
Comissão de Inquérito, superando o entendimento exposto no Parecer
1779/2013/CGAA/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 23 de outubro de
2013, e absolvo os servidores Clóvis Silva Lima e Felipe Martins
Muller, nos termos do art. 168, caput, da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, por falta de provas de suas culpabilidades nos
autos.
Enviem-se os autos ao Núcleo para Assuntos Disciplinares deste
Ministério - NAD-MEC, para que dê ciência da decisão à defesa
técnica dos servidores e, na sequência, arquive o presente feito.
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 526/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que conheceu do recurso interposto pelo
Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda, para, no mérito, dar-lhe
provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), do Ministério da Educação,
expressa na Portaria SERES nº 203/2016, de 2 de junho de 2016, para
autorizar o funcionamento do curso de graduação em Jornalismo,
bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade Cesumar (Cesumar), conforme consta nos autos do Processo eMEC nº 201500946.
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