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2.1 A classificação de desempenho deve ser impressa em fundo branco e
com texto na cor preta. As faixas de potência sonora devem obedecer ao padrão de
cores CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto), conforme Quadro 1:

II - áreas relativas ao grau de tecnólogo:
a) tecnologia em Comércio Exterior;
b) tecnologia em Design de Interiores;
c) tecnologia em Design Gráfico;
d) tecnologia em Design de Moda;
e) tecnologia em Gastronomia;
f) tecnologia em Gestão Comercial;
g) tecnologia em Gestão da Qualidade;
h) tecnologia em Gestão Pública;
i) tecnologia em Gestão de Recursos Humanos;
j) tecnologia em Gestão Financeira;
k) tecnologia em Logística;
l) tecnologia em Marketing; e
m) tecnologia em Processos Gerenciais.
Art. 2º O Enade 2022 será regulamentado por edital a ser publicado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, em que
serão estabelecidos os aspectos indispensáveis ao Exame, incluindo cronograma, prazos,
procedimentos técnicos e responsabilidades das Instituições de Educação Superior - IES
e dos estudantes, dentre outras diretrizes para sua realização.
Art. 3º Os cursos a serem avaliados no Enade 2022 deverão ser vinculados
à área de avaliação correlacionada a seu projeto pedagógico e a seu rótulo na
Classificação Internacional Normalizada da Educação Adaptada para Cursos de
Graduação e Sequenciais de Formação Específica do Brasil, adaptada em 2018 - Cine
Brasil 2018, com base nas diretrizes de prova publicadas pelo Inep, nos termos a serem
estabelecidos pelo edital do Exame.
Art. 4º As diretrizes para as provas do Enade 2022 nas áreas de avaliação
referidas no art. 1º desta Portaria serão divulgadas em atos normativos próprios pelo
Inep.
§ 1º As diretrizes de prova do Enade 2022 serão definidas com a orientação
técnica de Comissões Assessoras de Área - CAA, constituídas a partir de critérios
técnicos definidos pelo Inep e com subsídios de indicadores calculados para esse fim.
§ 2º As provas do Enade 2022 serão elaboradas pelo Inep, segundo as
diretrizes de que trata o caput deste artigo, a partir dos itens do Banco Nacional de
Itens da Educação Superior - BNI-ES.
§ 3º O Inep publicará edital de chamada pública a fim de selecionar
docentes para participar do processo de elaboração e revisão de itens para o BNIES.
Art. 5º Para fins do disposto nesta Portaria, consideram-se estudantes
habilitados ao Enade 2022:
I - ingressantes: aqueles que tenham iniciado o respectivo curso no ano de
2022, estejam devidamente matriculados e tenham de 0 a 25% da carga horária mínima
do currículo do curso integralizada até o último dia do período de retificação de
inscrições do Enade 2022; e
II - concluintes de cursos de bacharelado:
a) aqueles que tenham integralizado 80% ou mais da carga horária mínima
do currículo do curso definido pelas IES e não tenham colado grau até o último dia do
período de retificação de inscrições do Enade 2022; ou
b) aqueles com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso
até julho de 2023; e
III - concluintes de cursos superiores de tecnologia:
a) aqueles que tenham integralizado 75% ou mais da carga horária mínima
do currículo do curso definido pela IES e não tenham colado grau até o último dia do
período de retificação de inscrições do Enade 2022; ou
b) aqueles com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso
até dezembro de 2022.
Art. 6º Os estudantes ingressantes e concluintes de cursos vinculados às
áreas de avaliação elencadas no art. 1º desta Portaria, habilitados ao Enade 2022,
deverão ser inscritos pelas IES vinculadas ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - Sinaes, independentemente da organização curricular adotada para fins de
oferta dos cursos.
§ 1º A ausência de inscrição de estudante habilitado ou a inscrição de
estudante não habilitado configuram irregularidade no processo de inscrição do Enade
2022, passíveis de aplicação de medidas e/ou sanções administrativas, civis e penais,
nos termos da legislação vigente.
§ 2º Os estudantes não habilitados ao Enade 2022 não deverão ser inscritos
pelas IES para esta edição do Exame.
Art. 7º O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de
graduação, nos termos do § 5º do art. 5º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e
do § 1º do art. 39 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 2018.
§ 1º O Inep atestará a regularidade do estudante perante o Exame por meio
do Relatório de Estudantes em Situação Regular junto ao Enade.
§ 2º Compete à IES a verificação da regularidade do estudante perante o
Enade 2022, para fins de emissão de documentos que atestem a conclusão dos cursos
de graduação de cada estudante, colação de grau e emissão de diploma.
§ 3º A situação de regularidade dos estudantes habilitados ao Enade 2022
deverá constar em seus históricos escolares, nos termos do art. 58 da Portaria
Normativa MEC nº 840, de 2018.
§ 4º A irregularidade perante o Enade 2022 impossibilita a colação de grau
e a emissão de diploma do estudante, em decorrência da não conclusão do curso, por
ausência de cumprimento de componente curricular obrigatório.
Art. 8º Os estudantes ingressantes habilitados ao Enade 2022 serão
dispensados de participação nesta edição do Exame, nos termos do § 5º do art. 5º da
Lei nº 10.861, de 2004, sem prejuízo da obrigação das IES de procederem às inscrições
desses estudantes.
§ 1º O Inep atribuirá regularidade nesta edição do Enade a todo estudante
ingressante habilitado devidamente inscrito por sua respectiva IES.
§ 2º Serão considerados em situação irregular perante o Enade 2022 os
estudantes ingressantes habilitados não inscritos por suas respectivas IES no período a
ser estabelecido no edital do Exame.
§ 3º A regularização de estudante ingressante habilitado em situação
irregular por não inscrição no Enade 2022 dar-se-á mediante apresentação de
Declaração de Responsabilidade da IES, nos termos do edital do Exame.
Art. 9º Os estudantes concluintes habilitados devidamente inscritos no Enade
2022 ficam convocados à participação nesta edição do Exame, nos termos do edital,
sendo obrigatórios a realização da prova e o preenchimento do Questionário do
Estudante para obtenção de regularidade, nos prazos definidos em edital.
§ 1º Serão considerados em situação irregular perante o Enade 2022 os
estudantes concluintes habilitados que não forem inscritos por suas respectivas IES no
período estabelecido no edital do Exame ou forem devidamente inscritos e deixarem de
cumprir as obrigações previstas no caput deste artigo.
§ 2º A regularização de estudante concluinte habilitado em situação irregular
perante o Enade 2022, em decorrência de ausência de inscrição, dar-se-á mediante
apresentação de Declaração de Responsabilidade da IES, nos termos do edital do
Exame.
§ 3º A regularização de estudante concluinte habilitado em situação irregular
perante o Enade 2022, em decorrência da não realização da prova, dar-se-á conforme
critérios e procedimentos de dispensa estabelecidos no edital do Exame.
§ 4º Estudantes concluintes habilitados que permanecerem em situação de
irregularidade perante o Enade 2022 após o período de dispensa de provas serão
regularizados por ato do Inep em edição subsequente do Exame.
Art. 10. As IES deverão acompanhar a divulgação de todos os atos, editais e
comunicados referentes ao Enade, publicados no Diário Oficial da União, no sítio oficial
do Inep e/ou no Sistema Enade, disseminando-os junto à comunidade acadêmica.
Art. 11. Os atos irregulares ou omissões das IES em relação ao Enade 2022,
previstos nesta Portaria, no edital do Exame e em outros normativos, estarão sujeitos
às penalidades definidas na legislação vigente.
Art. 12. Os resultados do Enade 2022 serão divulgados pelo Inep associados
aos respectivos códigos de curso e de IES utilizados no processo de inscrição de
estudantes no Exame, de acordo com cronograma definido em edital.
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2.2 Deve ser incluído o número de licenciamento do Ibama e informado o
Fornecedor, a Marca, Modelo/Tensão do aparelho e a Norma Técnica utilizada.
2.3 Deve ser informado o nível de potência sonora, no campo no qual, na
Figura 1, se encontram as letras "XX".
2.4 Deve ser incluído o nome do OCP responsável pela emissão do Certificado
de Conformidade de Potência Sonora, com o seguinte texto: VERIFICADO POR: "Nome do
OCP e nº do OCP".
3. O arquivo eletrônico do Selo de Identificação da Conformidade deve ser
obtido por meio do canal selos.dconf@inmetro.gov.br.

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
PORTARIA SUFRAMA Nº 18, DE 19 DE JANEIRO DE 2022
Aprova o projeto industrial de DIVERSIFICAÇÃO da
empresa SMART MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES LTDA.
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS,
no uso de suas atribuições legais e considerando o que lhe autoriza a Resolução nº 205, de
25 de fevereiro de 2021, do Conselho de Administração da SUFRAMA, em seu Art. 11, § 3º;
os termos do Parecer de Engenharia nº 3/2022 - COAPA/CGPRI/SPR e Parecer de Economia
nº 3/2022 - COAPA/CGPRI/SPR, da Superintendência Adjunta de Projetos da SUFRAMA; e o
que consta no processo SEI-SUFRAMA nº 52710.003912/2021-63, resolve:
Art. 1º APROVAR o projeto industrial de DIVERSIFICAÇÃO da empresa SMART
MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES
LTDA.(CNPJ: 11.576.445/0002-11 e Inscrição SUFRAMA: 21.0124.29-6), na Zona Franca de
Manaus, na forma do Parecer de Engenharia nº 3/2022 - COAPA/CGPRI/SPR e Parecer de
Economia nº 3/2022 - COAPA/CGPRI/SPR, para produção de CIRCUITO INTEGRADO
ELETRÔNICO TIPO MEMÓRIA, código SUFRAMA 2145, recebendo os benefícios fiscais
previstos do Art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e legislação posterior.
Art. 2º DEFINIR que a redução da alíquota do Imposto de Importação (II)
relativo às matérias-primas, materiais secundários e de embalagem, componentes e outros
insumos de origem estrangeira, utilizados na fabricação do produto a que se refere o Art.
1º desta Portaria, seja obtida mediante a aplicação da fórmula do § 1º do Art. 7º do
Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, conforme dita o § 1º do Art. 2º da Lei nº
8.387/91.
Art. 3º DETERMINAR sob pena de suspensão ou cancelamento dos incentivos
concedidos, sem prejuízo da aplicação de outras cominações legais cabíveis:
I - o cumprimento, quando da fabricação do produto a que se refere o Art. 1º
desta Portaria, do Processo Produtivo Básico definido pela Portaria Interministerial
ME/MCTI nº 5.708, de 8 de junho de 2021;
II - o investimento anual em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
no percentual mínimo exigido pelo § 3º do Art. 2º da Lei 8.387, de 30 de dezembro de
1991, sobre o faturamento bruto, deduzidos os tributos incidentes e demais reduções
pertinentes previstas na lei, do produto a que se refere o Art. 1º desta Portaria, cuja
comercialização seja decorrente do mercado interno;
III - o atendimento das exigências da Política Nacional do Meio Ambiente,
conforme disciplina a Legislação nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal;
IV - a manutenção de cadastro atualizado na SUFRAMA, de acordo com as
normas em vigor; e
V - o cumprimento das exigências contidas na Resolução nº 205, de 25 de
fevereiro de 2021, bem como as demais Resoluções, Portarias e Normas Técnicas em
vigor.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALGACIR ANTÔNIO POLSIN

Ministério da Educação
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 41, DE 20 DE JANEIRO DE 2022
Estabelece o regulamento do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes - Enade, edição 2022,
referente ao ano III do 6º ciclo avaliativo, e
regulariza o 7º ciclo avaliativo, previstos pelo art.
40 da Portaria MEC nº 840, de 24 de agosto de
2018.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO substituto, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, em
observância ao art. 5º, § 11, e ao art. 14 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e
tendo em vista o disposto na Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018,
e nas Resoluções Conaes nº 1, de 23 de abril de 2021, nº 2, de 29 de junho de 2021,
e nº 3, de 2 de dezembro de 2021, resolve:
Art. 1º O Enade, na edição de 2022, será aplicado para fins de avaliação de
desempenho dos estudantes dos cursos vinculados às seguintes áreas de avaliação,
referentes ao ano III do ciclo avaliativo previsto pelo art. 40 da Portaria MEC nº 840,
de 24 de agosto de 2018:
I - áreas relativas ao grau de bacharel:
a) administração;
b) administração Pública;
c) ciências Contábeis;
d) ciências Econômicas;
e) comunicação Social (Jornalismo);
f) comunicação Social (Publicidade e Propaganda);
g) direito;
h) psicologia;
i) relações Internacionais;
j) secretariado Executivo;
k) serviço Social;
l) teologia; e
m) turismo;
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Art. 13. O 6º ciclo avaliativo do Enade (áreas do ano III previstas no art. 40
da Portaria MEC nº 840, de 2018) será concluído em 2022 e o 7º ciclo avaliativo (áreas
do ano I previstas no art. 40 da Portaria MEC nº 840, de 2018) será iniciado em
2023.
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 15, sexta-feira, 21 de janeiro de 2022

DESPACHO DE 20 DE JANEIRO DE 2022
Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo
o Parecer CNE/CES nº 524/2021, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação, que conheceu do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a
decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, expressa na
Portaria nº 133, de 10 de fevereiro de 2021, que determinou a aplicação de medidas
cautelares em desfavor da Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil
- Faceten, com sede na Avenida dos Bandeirantes, nº 900, de 2 a 970, lado par, Bairro
Pricumã, no município de Boa Vista, no estado de Roraima, mantida pelo Instituto Superior
de Educação Faceten Ltda. - ISEF - ME, com sede no mesmo município e estado, conforme
consta do Processo SEI nº 23000.011132/2011-23.

VICTOR GODOY VEIGA
PORTARIA Nº 42, DE 20 DE JANEIRO DE 2022
Dispõe sobre a abertura de novas inscrições no
Programa de Bolsa Permanência - PBP no ano de
2022, para estudantes indígenas e quilombolas,
matriculados em cursos de graduação presencial
ofertados por instituições federais de ensino
superior

VICTOR GODOY VEIGA
Ministro
Substituto
DESPACHO DE 20 DE JANEIRO DE 2022

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e na Portaria MEC nº 389, de 9 de maio de
2013, resolve:
Art. 1º Autorizar a abertura de novas inscrições no Programa de Bolsa
Permanência –PBP no ano de 2022, para estudantes indígenas e quilombolas, matriculados
em cursos de graduação presencial ofertados por instituições federais de ensino superior,
observado o disposto no art. 4º e § 1º do art. 5º da Portaria MEC nº 389, de 9 de maio
de 2013.
§ 1º As inscrições de que trata o caput deverão ser realizadas por meio do
Sistema de Gestão da Bolsa Permanência –SISBP, no período de 24 de janeiro de 2022 a 28
de fevereiro de 2022, observadas as regras constantes da Portaria MEC nº 389, de
2013.
§ 2º A análise da documentação comprobatória de elegibilidade do estudante
ao PBP e a aprovação do respectivo cadastro no SISBP deverão ser realizadas pelas
instituições federais de ensino superior, no período de 24 de janeiro de 2022 a 31 de
março de 2022.
§ 3º A distribuição de vagas disponíveis considerará o quantitativo de alunos
matriculados e o quantitativo de alunos cadastrados no programa, por Ifes, no término do
exercício anterior.
Art. 2º Fica delegada ao Secretário de Educação Superior, por meio de ato
normativo específico, a competência para tornar pública as regras técnico-operacionais e
procedimentais necessárias ao programa e à abertura de novas inscrições no PBP,
devendo, para tanto, ser observada a compatibilidade da quantidade de beneficiários com
as dotações orçamentárias existentes, e os limites de movimentação e empenho e de
pagamento da programação orçamentária e financeira.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nos termos do art. 4º, inciso IV, do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de
2017, homologo a Resolução CONAES nº 3, de 2 de dezembro de 2021, que ratifica a
decisão daquele Colegiado de iniciar o 7º Ciclo Avaliativo do Enade no ano de 2023,
conforme consta do Processo nº 23036.007017/2021-19.
VICTOR GODOY VEIGA
Ministro
Substituto

COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021
Ratifica a decisão do Colegiado de iniciar o 7º
Ciclo Avaliativo do Enade no ano de 2023.
A PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições legais e regulamentares que lhe conferem os incisos
I e V do art. 6º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, tendo em vista o disposto
na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, na Lei nº 14.040, de 18 de agosto de
2020, e no Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em conformidade com
as Resoluções Conaes nº 1, de 23 de abril de 2021, e nº 2, de 29 de junho de 2021,
e com fundamento na Nota Técnica Inep nº 85/2021/CGCQES/DAES, resolve:
Art. 1º Ratificar a decisão do Colegiado de iniciar o 7º Ciclo Avaliativo do
Enade no ano de 2023.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

VICTOR GODOY VEIGA

ANA MARIA FERREIRA DE MATTOS RETTL

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
PORTARIA Nº 346, DE 19 DE JANEIRO DE 2022
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 2020, resolve:
Art. 1º Ficam DEFERIDOS os requerimentos de Renovação/Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social das entidades elencadas no Anexo I, conforme
análise contida nas respectivas Notas Técnicas.
Art. 2º Será arquivado o processo relacionado no Anexo II, nas hipóteses previstas no art. 59 do Decreto nº 8.242, de 2014, e/ou no art. 24, § 3º, da Lei 12.101, de 27 de
novembro de 2009.
Art. 3º Sem prejuízo do prazo de validade da certificação, as entidades certificadas deverão apresentar ao Ministério da Educação o Relatório Anual previsto no art. 36 do Decreto
nº 8.242, de 23 de maio de 2014, relativo aos serviços que houverem sido prestados à sociedade.
Art. 4º As entidades certificadas deverão zelar pela manutenção do cumprimento dos requisitos legais que ensejaram o deferimento a certificação, bem como dar ampla
publicidade de condição de entidade detentora do CEBAS nos termos estabelecidos nos art. 67 e 68 da Portaria Normativa nº 15/2017, sob pena de cancelamento do certificado.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO ROBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA
ANEXO I
.

.

.

.

1
2
3

CNPJ
44.468.403/0001-35
45.244.183/0001-29
80.637.838/0001-20

Nome da Entidade
INSTITUICAO ESPIRITA ESTRADA DE DAMASCO
CASA DA CRIANCA IRMA CRUCIFIXA
ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA

Local
Franca/SP
Bebedouro/SP
Curitiba/PR

Nº do Processo
23000.025906/2020-94
23000.014545/2019-17
23000.000303/2019-46

Nota Técnica
32/2022
40/2022
43/2022

Tipo (Concessão/Renovação)
Concessão
Renovação
Renovação

Período de Certificação
3 (três) anos
11/05/2019 a 10/05/2024
1º/01/2019 a 31/12/2021

ANEXO II
CNPJ

.

1

.

45.244.183/0001-29

Nome da Entidade
CASA DA CRIANCA IRMA CRUCIFIXA

Local
Bebedouro/SP

Nº do(s) Processo(s) Arquivado(s)
23000.034236/2021-88

Nota Técnica
40/2022

PORTARIA Nº 347, DE 19 DE JANEIRO DE 2022
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 2020, resolve:
Art. 1º Ficam DEFERIDOS os requerimentos de Renovação/Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social das entidades elencadas no Anexo I, conforme
análise contida nas respectivas Notas Técnicas.
Art. 2º Será arquivado o processo relacionado no Anexo II, nas hipóteses previstas no art. 59 do Decreto nº 8.242, de 2014, e/ou no art. 24, § 3º, da Lei 12.101, de 27 de
novembro de 2009.
Art. 3º Sem prejuízo do prazo de validade da certificação, as entidades certificadas deverão apresentar ao Ministério da Educação o Relatório Anual previsto no art. 36 do Decreto
nº 8.242, de 23 de maio de 2014, relativo aos serviços que houverem sido prestados à sociedade.
Art. 4º As entidades certificadas deverão zelar pela manutenção do cumprimento dos requisitos legais que ensejaram o deferimento a certificação, bem como dar ampla
publicidade de condição de entidade detentora do CEBAS nos termos estabelecidos nos art. 67 e 68 da Portaria Normativa nº 15/2017, sob pena de cancelamento do certificado.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO ROBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA
ANEXO I
.

.

.

.

1
2
3

CNPJ
42.542.787/0001-63
33.892.738/0001-60
82.798.828/0001-00

Nome da Entidade
COLEGIO TERESIANO
ABRIGO TERESA DE JESUS
FUNDACAO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE FUNIARP

Local
Rio de Janeiro/RJ
Rio de Janeiro/RJ
Caçador/SC

Nº do Processo
23000.018411/2020-17
23000.024985/2020-16
23000.000221/2015-78

Nota Técnica
56/2022
57/2022
48/2022

Tipo (Concessão/Renovação)
Concessão
Renovação
Renovação

Período de Certificação
3 (três) anos
1º/01/2021 a 31/12/2023
1º/01/2015 a 31/12/2017

ANEXO II
CNPJ

.

.

1

82.798.828/0001-00

Nome da Entidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - FUNIARP

Local
Caçador/SC

Nº do(s) Processo(s) Arquivado(s)
23000.054568/2016-11

Nota Técnica
48/2022

PORTARIA Nº 348, DE 19 DE JANEIRO DE 2022
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 2020, resolve:
Art. 1º Ficam DEFERIDOS, em grau recursal, os requerimentos de Renovação/Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social das entidades elencadas no
Anexo I, conforme análise contida nas respectivas Notas Técnicas.
Art. 2º Será arquivado o processo relacionado no Anexo II, nas hipóteses previstas no art. 59 do Decreto nº 8.242, de 2014, e/ou no art. 24, § 3º, da Lei 12.101, de 27 de
novembro de 2009.
Art. 3º Sem prejuízo do prazo de validade da certificação, as entidades certificadas deverão apresentar ao Ministério da Educação o Relatório Anual previsto no art. 36 do Decreto
nº 8.242, de 23 de maio de 2014, relativo aos serviços que houverem sido prestados à sociedade.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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