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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
PORTARIA Nº 666, DE 4 DE JULHO DE 2017
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, tendo em vista o Decreto
n° 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Resolução nº 6,
de 8 de julho de 2011, da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação, e a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, do Mi-

nistério da Educação, e Portaria Normativa nº 19, de 28 de setembro
de 2016, do Ministério da Educação, e considerando os processos SEI
nº 23000.013546/2014-30, resolve:
Art. 1º Fica aprovado o registro administrativo provisório da
transferência de mantença da Instituição de Educação Superior discriminada na planilha anexa, na forma de aditamento ao seu ato de
credenciamento, nos termos do § 4º, art. 10, do Decreto nº 5.773, de
2006, a qual passa a ser mantida pela respectiva mantenedora adquirente.
§1º A mantenedora adquirente da instituição de educação
superior assume responsabilidade integral de assegurar o financiamento da mantida, garantindo a manutenção da qualidade dos cursos
ofertados e sua continuidade, sem prejuízo para os alunos.

Nº 127, quarta-feira, 5 de julho de 2017
§2º A mantenedora adquirente assume a responsabilidade
pela guarda, organização e conservação do acervo documental da
instituição de educação superior.
§3º Os processos e documentos protocolizados nesta Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior pela instituição de educação superior discriminada na planilha anexa, ou por
sua mantenedora cedente, terão tramitação regular, ficando a cargo da
mantenedora adquirente a integral responsabilidade formal a seu respeito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO

ANEXO
Processo e- MEC
1

201408192

Instituição de Educação
Superior (IES)

Denominação e sigla da IES
após a Transferência

Endereço da IES

Mantenedora Cedente, CNPJ

Mantenedora Adquirente, CNPJ

Faculdade
Salesiana Faculdade Salesiana Dom Bos- Rua Boa Morte nº 1835, Colégio Salesiano Dom Bosco (1853) CNPJ Liceu Coração de
Dom Bosco de Piracica- co de Piracicaba (2844)
Bairro Centro - Piracica- nº 54.383.344/0001-56
60.463.072/0001-05
ba (2844)
ba/SP

Jesus

(607)

CNPJ

nº

PORTARIA Nº 667, DE 4 DE JULHO DE 2017
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, tendo em vista o Decreto n° 5.773,
de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Resolução nº 6, de 8 de julho de 2011, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, e a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, e Portaria Normativa nº 19, de 28 de setembro de 2016, do Ministério da Educação, e considerando os processos SEI nº 23000.012195/2015-21,
resolve:
Art. 1º Fica aprovado o registro administrativo provisório da transferência de mantença da Instituição de Educação Superior discriminada na planilha anexa, na forma de aditamento ao seu ato de
credenciamento, nos termos do § 4º, art. 10, do Decreto nº 5.773, de 2006, a qual passa a ser mantida pela respectiva mantenedora adquirente.
§1º A mantenedora adquirente da instituição de educação superior assume responsabilidade integral de assegurar o financiamento da mantida, garantindo a manutenção da qualidade dos cursos ofertados e sua
continuidade, sem prejuízo para os alunos.
§2º A mantenedora adquirente assume a responsabilidade pela guarda, organização e conservação do acervo documental da instituição de educação superior.
§3º Os processos e documentos protocolizados nesta Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior pela instituição de educação superior discriminada na planilha anexa, ou por sua mantenedora
cedente, terão tramitação regular, ficando a cargo da mantenedora adquirente a integral responsabilidade formal a seu respeito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO
ANEXO
Processo e- MEC
1

201417323

Instituição de Educação
Superior (IES)

Denominação e sigla da IES
após a Transferência

Endereço da IES

Mantenedora Cedente, CNPJ

Mantenedora Adquirente, CNPJ

Faculdade de Conchas - Faculdade de Conchas - FA- Rua Itaipu nº 157, Bairro CETEL Centro de Estudos e Treinamento de Educacional Abrange Ltda (16155) CNPJ nº
FACON (4889)
CON (4889
Vila Seminário - Con- Educação Ludica S/S Ltda - ME (3116) CNPJ 08.997.513/0001-20
chas/SP
nº 03.235.572/0001-48
PORTARIA Nº 668, DE 4 DE JULHO DE 2017

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, tendo em vista o Decreto n° 5.773,
de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Resolução nº 6, de 8 de julho de 2011, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, e a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, e Portaria Normativa nº 19, de 28 de setembro de 2016, do Ministério da Educação, e considerando os processos SEI nº 23000.012190/2015-06,
resolve:
Art. 1º Fica aprovado o registro administrativo provisório da transferência de mantença da Instituição de Educação Superior discriminada na planilha anexa, na forma de aditamento ao seu ato de
credenciamento, nos termos do § 4º, art. 10, do Decreto nº 5.773, de 2006, a qual passa a ser mantida pela respectiva mantenedora adquirente.
§1º A mantenedora adquirente da instituição de educação superior assume responsabilidade integral de assegurar o financiamento da mantida, garantindo a manutenção da qualidade dos cursos ofertados e sua
continuidade, sem prejuízo para os alunos.
§2º A mantenedora adquirente assume a responsabilidade pela guarda, organização e conservação do acervo documental da instituição de educação superior.
§3º Os processos e documentos protocolizados nesta Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior pela instituição de educação superior discriminada na planilha anexa, ou por sua mantenedora
cedente, terão tramitação regular, ficando a cargo da mantenedora adquirente a integral responsabilidade formal a seu respeito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO
ANEXO
Processo e- MEC
1

201500075

Instituição de Educação
Superior (IES)

Denominação e sigla da IES
após a Transferência

Endereço da IES

Mantenedora Cedente, CNPJ

Mantenedora Adquirente, CNPJ

Faculdade de Tecnologia Faculdade de Tecnologia Amé- Rua Basílio Saltchuk nº 357, Centro de Ensino Superior américa do Sul Ltda - Faculdade Eficaz Maringá Ltda - ME (3395)
América do Sul (4330) rica do Sul (4330)
Bairro Centro - Maringá/PR ME (2729) CNPJ nº 07.307.468/0001-72
CNPJ nº 07.778.960/0001-26
PORTARIA Nº 669, DE 4 DE JULHO DE 2017

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, tendo em vista o Decreto n° 5.773,
de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Resolução nº 6, de 8 de julho de 2011, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, e a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, e Portaria Normativa nº 19, de 28 de setembro de 2016, do Ministério da Educação, e considerando os processos SEI nº 23000.021856/2017-71,
resolve:
Art. 1º Fica aprovado o registro administrativo provisório da transferência de mantença da Instituição de Educação Superior discriminada na planilha anexa, na forma de aditamento ao seu ato de
credenciamento, nos termos do § 4º, art. 10, do Decreto nº 5.773, de 2006, a qual passa a ser mantida pela respectiva mantenedora adquirente.
§1º A mantenedora adquirente da instituição de educação superior assume responsabilidade integral de assegurar o financiamento da mantida, garantindo a manutenção da qualidade dos cursos ofertados e sua
continuidade, sem prejuízo para os alunos.
§2º A mantenedora adquirente assume a responsabilidade pela guarda, organização e conservação do acervo documental da instituição de educação superior.
§3º Os processos e documentos protocolizados nesta Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior pela instituição de educação superior discriminada na planilha anexa, ou por sua mantenedora
cedente, terão tramitação regular, ficando a cargo da mantenedora adquirente a integral responsabilidade formal a seu respeito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO
ANEXO
Processo e- MEC
1

201604315

Instituição de Educação
Superior (IES)

Denominação e sigla da IES
após a Transferência

Endereço da IES

Mantenedora Cedente, CNPJ

Mantenedora Adquirente, CNPJ

Faculdade Campus Elí- Faculdade Campus Elíseos - Rua Vitorino Carmilo nº Instituto Paulista de Ciências da Administra- Instituto de Ensino Médio e Superior Francois
seos - FCE (1048)
FCE (1048)
644, Bairro Campos Elísios ção Ltda IPCA - EPP (731) CNPJ nº Marie Arquet Ltda - ME (12418) CNPJ nº
- São Paulo/SP
62.023.403/0001-03
09.231.470/0001-30
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