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§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

201302160

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 Roga- AE 08, Módulo B, s/n, Associação Rogacionista de Educação e As- JK
Educacional
Rogacionista (4199)
cionista
Guará II - Brasília/DF
sistência Social - AREAS (2639) CNPJ nº 17.347.405/0001-01
83.660.225/0001-00

(15890)

CNPJ

nº

PORTARIA Nº 281, DE 4 DE MARÇO 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 o processo SEI nº 23000.011490/2015-60,
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

201358829

Instituição de Educação
Superior (IES)

Denominação e sigla da IES
após a Transferência

Endereço da IES

Mantenedora Cedente, CNPJ

Mantenedora Adquirente, CNPJ

Instituto Matonense Mu- Instituto Matonense Municipal Avenida Tiradentes nº 629, Sociedade Educacional de Jaú Ltda (2395) Associação Educacional Matonense (15826) CNPJ
nicipal de Ensino Supe- de Ensino Superior - IMMES Centro - Matão/SP
CNPJ nº 05.311.136/0001-36
nº 15.307.265/0001-04
rior - IMMES (1301)
PORTARIA Nº 282, DE 4 DE MARÇO 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 o processo SEI nº 23000.021874/2016-71,
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

201358967

Instituição de Educação
Superior (IES)

Denominação e sigla da IES
após a Transferência

Endereço da IES

Mantenedora Cedente, CNPJ

Mantenedora Adquirente, CNPJ

Faculdades Integradas Faculdades Integradas do Norte Rua Lírio Brant nº 787, SOEBRAS - Sociedade Educativa do Brasil Única Educacional
do Norte de Minas - de Minas - FUNORTE
Melo - Montes Claros/MG Ltda (1509) CNPJ nº 22.669.915/0001-27
10.739.240/0001-66
FUNORTE (5592)

Ltda

(14675)

CNPJ

nº

PORTARIA Nº 283, DE 4 DE MARÇO 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 o processo SEI nº 23000.021891/2016-17,
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

201358968

Instituição de Educação
Superior (IES)

Denominação e sigla da IES
após a Transferência

Endereço da IES

Mantenedora Cedente, CNPJ

Mantenedora Adquirente, CNPJ

Faculdade Promove de Faculdade Promove de Belo Rua Timbiras nº 1532, Cen- SOEBRAS - Sociedade Educativa do Brasil Única Educacional
Belo Horizonte - Promo- Horizonte - Promove BH
tro - Belo Horizonte/MG Ltda (1509) CNPJ nº 22.669.915/0001-27
10.739.240/0001-66
ve BH (2450)
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Ltda

(14675)

CNPJ

nº
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