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PORTARIA Nº 336, DE 16 DE MARÇO DE 2020

PORTARIA Nº 341, DE 16 DE MARÇO 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, o Decreto nº 9.057,
de 25 de maio de 2017, as Portarias Normativas MEC nº 20 e nº 23, republicadas em 3 de
setembro de 2018, e a Portaria Normativa MEC nº 11, de 20 de junho de 2017, resolve:
Art. 1º Homologar o Parecer nº 2/2020, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao Processo e-MEC nº 201702051.
Art. 2º Credenciar a Faculdade Bezerra de Araújo - Faba para a oferta de cursos
superiores na modalidade a distância, mantida pelo Centro de Formação Profissional
Bezerra de Araújo Ltda., ambos com sede à Rua Viúva Dantas, nº 501, Bairro Campo
Grande, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro (CNPJ
42.123.885/0001-66).
Art. 3º As atividades presenciais serão desenvolvidas na sede da instituição e
em polos EaD constantes do Cadastro e-MEC, em conformidade com o art. 16 do Decreto
nº 9.057, de 25 de maio de 2017, e o art. 12 da Portaria Normativa MEC nº 11, de 20 de
junho de 2017.
Art. 4º O credenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 4
(quatro) anos, conforme previsto na Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de
2017.
Art. 5º 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 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 MEC nº 20 e nº 23, republicadas em 3 de setembro de 2018, resolve:
Art. 1º Homologar o Parecer nº 3/2020, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao Processo e-MEC nº 201802014.
Art. 2º Credenciar a Faculdade Pitágoras de Chapecó, a ser instalada na Estrada
Municipal Celeste Caetano Carbonera, nº 250 E, Bairro Seminário, no município de
Chapecó, no estado de Santa Catarina, mantida por Pitágoras - Sistema de Educação
Superior Sociedade Ltda., com sede na Rua Santa Madalena Sofia, nº 25, bairro Vila Paris,
no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais (CNPJ 03.239.470/0001-09).
Art. 3º O credenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 3 (três)
anos, conforme previsto na Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ABRAHAM WEINTRAUB
PORTARIA Nº 342, DE 17 DE MARÇO DE 2020
Delega competência ao Secretário-Executivo para
adoção de medidas previstas na Instrução Normativa
nº 19, de 12 de março de 2020, alterada pela
Instrução Normativa nº 21, de 16 de março de
2020.

ABRAHAM WEINTRAUB
PORTARIA Nº 337, DE 16 DE MARÇO 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, as Portarias
Normativas MEC nº 20 e nº 23, republicadas em 3 de setembro de 2018, nos termos da
Resolução CNE/CES nº 1/2010, alterada pela Resolução CNE/CES nº 2/2017, resolve:
Art. 1º Homologar o Parecer nº 6/2020, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao Processo e-MEC nº 201814151.
Art. 2º Credenciar o Centro Universitário Aeso - Barros Melo - Uniaeso, por
transformação da Faculdades Integradas Barros Melo - Fibam, mantido pela Aeso - Ensino
Superior de Olinda Ltda., ambas com sede na Avenida Transamazônica, nº 405, Bairro Jardim
Brasil II, no município de Olinda, no estado de Pernambuco (CNPJ 09.726.365/0001-72).
Art. 3º O credenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 5 (cinco)
anos, conforme previsto na Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e considerando o disposto no art. 12
da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; no art. 3º, parágrafo único, art. 5º, § 2º, e art.
6º A, § 1º, da Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, alterada pela Instrução
Normativa nº 21, de 16 de março de 2020, ambas do Ministério da Economia, sobre as
medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), resolve:
Art. 1º Fica delegada a competência ao Secretário-Executivo para, no âmbito
das unidades que integram a estrutura do Ministério da Educação, durante o período
estabelecido pela Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, mediante
justificativa individualizada e vedada a subdelegação:
I - autorizar a realização de viagem internacional a serviço do Ministério da
Educação;
II - autorizar a realização de evento ou reunião presencial com elevado número
de participantes; e
III - adotar medidas de prevenção, cautela e redução da transmissibilidade do
COVID-19 expressamente previstas naquele normativo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ABRAHAM WEINTRAUB
PORTARIA Nº 338, DE 16 DE MARÇO 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, o Decreto nº 9.057,
de 25 de maio de 2017, as Portarias Normativas MEC nº 20 e nº 23, republicadas em 3 de
setembro de 2018, a Portaria Normativa MEC nº 11, de 20 de junho de 2017, resolve:
Art. 1º Homologar o Parecer nº 8/2020, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao Processo e-MEC nº 201608325.
Art. 2º Credenciar o Centro Universitário - Uniesp para a oferta de cursos
superiores na modalidade a distância, com sede na Rodovia BR 230, Km 14, Estrada de
Cabedelo, s/n, Bairro Morada Nova, no município de Cabedelo, no estado da Paraíba,
mantido pela Sociedade de Ensino Superior da Paraíba Sociedade Simples Ltda., com sede
na Avenida João Maurício, nº 1.819, Bairro Bessa, no município de João Pessoa, no estado
da Paraíba (CNPJ 70.118.716/0001-73).
Art. 3º As atividades presenciais serão realizadas na sede da Instituição e em
polos EaD constantes do Cadastro e-MEC, em conformidade com o art. 16 do Decreto nº
9.057, de 25 de maio de 2017 e o art. 12 da Portaria Normativa MEC nº 11, de 21 de junho
de 2017.
Art. 4º O credenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 5 (cinco)
anos, conforme previsto na Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ABRAHAM WEINTRAUB
PORTARIA Nº 343, DE 17 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por
aulas em meios digitais enquanto durar a situação de
pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.
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 e VII, 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 Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas
presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e
comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de
educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.
§ 1º O período de autorização de que trata o caput será de até trinta dias,
prorrogáveis, a depender de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde
estaduais, municipais e distrital.
§ 2º Será de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas que
poderão ser substituídas, a disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam o
acompanhamento dos conteúdos ofertados bem como a realização de avaliações durante
o período da autorização de que trata o caput.
§ 3º Fica vedada a aplicação da substituição de que trata o caput aos cursos de
Medicina bem como às práticas profissionais de estágios e de laboratório dos demais
cursos.
§ 4º As instituições que optarem pela substituição de aulas deverão comunicar
ao Ministério da Educação tal providência no período de até quinze dias.
Art. 2º Alternativamente à autorização de que trata o art. 1º, as instituições de
educação superior poderão suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo
prazo.
§ 1º As atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas
para fins de cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos na legislação em
vigor.
§ 2º As instituições poderão, ainda, alterar o calendário de férias, desde que
cumpram os dias letivos e horas-aula estabelecidos na legislação em vigor.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ABRAHAM WEINTRAUB
PORTARIA Nº 339, DE 16 DE MARÇO 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, o Decreto nº 9.057,
de 25 de maio de 2017, as Portarias Normativas MEC nº 20 e nº 23, republicadas em 3 de
setembro de 2018, e a Portaria Normativa MEC nº 11, de 20 de junho de 2017, resolve:
Art. 1º Homologar o Parecer nº 13/2020, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201715246.
Art. 2º Credenciar a Faculdade Phorte de Educação e Tecnologia para a oferta
de cursos superiores na modalidade a distância, mantida pelo Instituto Phorte de Educação
Ltda. - ME, ambos com sede à Rua Treze de Maio, nº 681, Bairro Bela Vista, no município
de São Paulo, no estado de São Paulo (CNPJ 09.019.393/0001-50).
Art. 3º As atividades presenciais serão desenvolvidas na sede da instituição e
em polos EaD constantes do Cadastro e-MEC, em conformidade com o art. 16 do Decreto
nº 9.057, de 25 de maio de 2017, e art. 12 da Portaria Normativa MEC nº 11, de 20 de
junho de 2017.
Art. 4º O credenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 5 (cinco)
anos, conforme previsto na Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ABRAHAM WEINTRAUB

ABRAHAM WEINTRAUB

DESPACHO DE 16 DE MARÇO DE 2020

PORTARIA Nº 340, DE 16 DE MARÇO DE 2020

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 30/2020, da Câmara de Educação
Superior, do Conselho Nacional de Educação, que conheceu do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da Portaria nº 578, de 19 de dezembro de
2019, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, que indeferiu
pedido para oferta do curso de Estética e Cosmética, Tecnológico, que seria ministrado
pela Faculdade Fortium São Sebastião, com sede em São Sebastião - Brasília/DF, mantida
pelo Centro de Ensino Superior do Centro Oeste Ltda., com sede em Brasília, no Distrito
Federal, conforme consta do Processo nº 00732.000528/2020-76 (e-MEC nº 201809474).

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, o Decreto nº 9.057,
de 25 de maio de 2017, as Portarias Normativas nº 20 e nº 23, republicadas em 3 de
setembro de 2018, a Portaria Normativa MEC nº 11, de 20 de junho de 2017, resolve:
Art. 1º Homologar o Parecer nº 18/2020, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201716960.
Art. 2º Credenciar o Centro Universitário do Rio São Francisco Unirios - Unirios
para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, mantido pela Organização
Sete de Setembro de Cultura e Ensino Ltda., ambas com sede à Rua Vereador José Moreira,
nº 1.000, Bairro Perpétuo Socorro, no município de Paulo Afonso, no estado da Bahia
(CNPJ 03.866.544/0001-29).
Art. 3º As atividades presenciais serão realizadas na sede da Instituição e em
polos EaD constantes do Cadastro e-MEC, em conformidade com o art. 16 do Decreto nº
9.057, de 25 de maio de 2017, e art. 12 da Portaria Normativa MEC nº 11, de 20 de junho
de 2017.
Art. 4º O credenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 5 (cinco)
anos, conforme previsto na Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ABRAHAM WEINTRAUB
Ministro
RETIFICAÇÃO
Na Portaria MEC nº 252, de 12 de fevereiro de 2020, publicada no Diário
Oficial da União, de 14 de fevereiro de 2020, Seção 1, página 34, no art. 3º, onde se
lê: "...Nos termos do art. 32 do Decreto nº 9.235/2017, o campus ora credenciado
integrará o conjunto da instituição.", leia-se: "...Nos termos do art. 32 do Decreto nº
9.235, de 15 de dezembro de 2017, o campus ora credenciado integrará o conjunto da
Universidade e gozará de prerrogativas de autonomia".

ABRAHAM WEINTRAUB
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020031800039
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