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PORTARIA Nº 986, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021

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 n°
9.057, de 25 de maio de 2017; as Portarias Normativas nº 20 e 23, republicadas em 03 de
setembro de 2018 e a Portaria Normativa n° 11, de 20 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Homologar o Parecer nº 363/2021, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201813984.

Art. 2º Recredenciar a Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS-MG) para a
oferta de cursos superiores na modalidade a distância, localizada à Avenida Alzira Barra
Gazzola, nº 650, bairro Aeroporto, no município de Varginha, no estado de Minas Gerais,
mantido pela Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, com sede no mesmo
endereço (CNPJ 21.420.856/0001-96).

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 21 de
junho de 2017.

Art. 4º O recredenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 5
(cinco) anos, conforme previsto na Portaria Normativa nº 1, de 3 de janeiro de 2017.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 987, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021

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 n°
9.057, de 25 de maio de 2017; as Portarias Normativas nº 20 e 23, republicadas em 03 de
setembro de 2018 e a Portaria Normativa n° 11, de 20 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Homologar o Parecer nº 361/2021, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201710531.

Art. 2º Recredenciar a Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) para a oferta de
cursos superiores na modalidade a distância, localizada à Avenida Doutor Ussiel Cirilo, nº
225, bairro São Miguel, no município de São Paulo, no estado de São Paulo, mantida pela
Cruzeiro do Sul Educacional S.A., com sede na Rua Cesario Galeno, nº 432, bairro Tatuapé,
no município de São Paulo, no estado de São Paulo (CNPJ 62.984.091/0001-02).

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 21 de
junho de 2017.

Art. 4º O recredenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 10
(dez) anos, conforme previsto na Portaria Normativa nº 1, de 3 de janeiro de 2017.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 988, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021

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 nº 20 e 23, republicadas em 03 de setembro de 2018, resolve:

Art. 1º Homologar o Parecer nº 423/2021, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201719982.

Art. 2º Recredenciar a Faculdade Calafiori, com sede na Avenida José Pio de
Oliveira, nº 10, bairro Cidade Jardim Industrial, no município de São Sebastião do Paraíso,
no estado de Minas Gerais, mantida por Marcio Calafiori Resende Eireli - EPP, com sede
no mesmo endereço (CNPJ 03.486.286/0001-55).

Art. 3º O recredenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 3
(três) anos, conforme previsto na Portaria Normativa nº 1, de 3 de janeiro de 2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 989, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021

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 nº 20 e 23, republicadas em 03 de setembro de 2018, resolve:

Art. 1º Homologar o Parecer nº 429/2021, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201710939.

Art. 2º Recredenciar a Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia (FAM),
com sede na Rodovia Dr. João Miranda, nº 3.702, bairro Castanhal, no município de
Abaetetuba, no estado do Pará, mantida pela FEAM - Faculdade de Educação e Tecnologia
da Amazônia Ltda., com sede no mesmo endereço (CNPJ 13.192.090/0001-01).

Art. 3º O recredenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 4
(quatro) anos, conforme previsto na Portaria Normativa nº 1, de 3 de janeiro de 2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 990, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021

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 nº 20 e 23, republicadas em 03 de setembro de 2018, resolve:

Art. 1º Homologar o Parecer nº 426/2021, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201718758.

Art. 2º Recredenciar a Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da
Conquista (FASA), com sede na Avenida Ivo Freire de Aguiar, s/n, bairro Candeias, no
município de Vitória da Conquista, no estado da Bahia, mantida pelo Instituto Educacional
Santo Agostinho S.A., com sede na Rua Osmane Barbosa, nº 937, conjunto residencial JK,
no município de Montes Claros, no estado de Minas Gerais (CNPJ 03.735.981/0001-03).

Art. 3º O recredenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 4
(quatro) anos, conforme previsto na Portaria Normativa nº 1, de 3 de janeiro de 2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 992, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021

Institui normas e procedimentos relacionados ao
Serviço de Informações ao Cidadão da Ouvidoria do
Ministério de Educação - MEC, de que trata o inciso I do
art. 9º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto
na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no Decreto nº 7.724, de 16 de maio
de 2012, na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e em conformidade com o
Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019, e a Portaria nº 581, de 9 de março
de 2021, da Controladoria-Geral da União - CGU, resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Criar, no âmbito da Ouvidoria do Ministério da Educação - MEC, o

Serviço de Informações ao Cidadão do MEC - SIC/OUV, em atendimento ao disposto no
inciso I do art. 9º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei
de Acesso à informação - LAI.

§ 1º O SIC/OUV será instalado em unidade física identificada, de fácil
acesso, com mecanismos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida, e aberta ao público, nos termos do art. 10 do Decreto nº 7.724,
de 16 de maio de 2012.

§ 2º O Ouvidor do MEC designará um gestor do SIC/OUV, que será
divulgado por meio de comunicação interna.

Art. 2º Para fins desta Portaria, consideram-se, no âmbito do MEC:
I - unidades organizacionais:
a) Gabinete do Ministro - GM;
b) Assessoria Especial de Controle Interno - AECI;
c) Consultoria Jurídica - CONJUR;
d) Corregedoria - COR;
e) Secretaria-Executiva - SE;
f) Secretaria de Educação Básica - SEB;
g) Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - Setec;
h) Secretaria de Educação Superior - SESu;
i) Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES;
j) Secretaria de Alfabetização - Sealf;
k) Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação - Semesp; e
l) Conselho Nacional de Educação - CNE;
II - certificação de identidade: procedimento de conferência de identidade

do manifestante, com apresentação de documento de identificação válido ou, na
hipótese de manifestação por meio eletrônico, mediante assentamento constante de
cadastro público federal, respeitado o disposto na legislação sobre sigilo e proteção de
dados e informações pessoais;

III - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o
suporte ou formato;

IV - entidades vinculadas: todas as entidades constantes do Anexo ao
Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019;

V - informação sigilosa: aquela que, em poder de órgãos e entidades
públicas, e observado seu teor e sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou
do Estado, é classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada;

VI - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou
formato;

VII - informação pessoal: informação sobre pessoa natural identificada ou
identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem, nos termos do art.
31 da Lei nº 12.527, de 2011;

VIII - informação pessoal sensível: informação pessoal relativa à intimidade,
à vida privada, honra e à imagem cuja divulgação possa ensejar discriminação de seu
titular, tais como convicções políticas, religiosas, orientação sexual, identidade de
gênero e informações médicas;

IX - pedidos de acesso à informação: compreende todos os pedidos de
acesso à informação pública ou custodiada pelo órgão, formulados nos termos do art.
7º da LAI;

X - titular: pessoa natural a qual se referem os dados pessoais que são
objeto de tratamento;

XI - unidades administrativas: no Ministério da Educação, são os órgãos de
assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, os órgãos específicos singulares e
o órgão colegiado; e

XII - unidades técnicas: unidades de nível gerencial chefiadas por servidores
públicos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS ou Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE de nível 4 ou
superior e que compõem as unidades organizacionais, nos termos da estrutura
regimental do MEC.

Art. 3º O dirigente máximo de cada unidade organizacional, conforme inciso
I do art. 2º desta Portaria, indicará, no prazo de quinze dias contados a partir da
publicação desta Portaria, dois servidores, doravante denominados "pontos focais de
ouvidoria", um titular, preferencialmente o Chefe de Gabinete, e outro suplente, para
atuarem como responsáveis pelo processamento dos pedidos de acesso à informação
no âmbito de sua unidade.

Parágrafo único. Os servidores indicados para serem pontos focais de
ouvidoria deverão assinar Termo de Responsabilidade disposto no Anexo I a esta
Portaria e encaminhá-lo à Ouvidoria do MEC.

Art. 4º A Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação -
Plataforma Fala.BR será o canal prioritário para o recebimento dos pedidos de acesso
à informação realizados com base no art. 7º da Lei nº 12.527, de 2011, no âmbito do
MEC, pela Ouvidoria, e processados internamente por meio do Sistema Eletrônico de
Informações - SEI.

§ 1º Os pedidos de acesso à informação realizados com base na Lei nº
12.527, de 2011, e apresentados ao MEC devem, prioritariamente, ser registrados no
módulo de acesso à informação da Plataforma Fala.BR e processados internamente por
meio do SEI.

§ 2º A Ouvidoria deverá criar, administrar, atualizar e inativar, quando
necessário, o perfil dos agentes públicos do MEC responsáveis pelo tratamento de
manifestações de ouvidoria e de pedidos de acesso à informação, na Plataforma
Fa l a . B R .

§ 3º Para cada unidade organizacional, será criada unidade específica no SEI
para a tramitação de pedidos de acesso à informação, com vistas à garantia da
rastreabilidade, segurança da informação e proteção dos dados pessoais contidos nos
pedidos.

§ 4º As unidades do SEI das áreas definidas no § 3º deverão ser criadas
mantendo o nome da secretaria, seguido da abreviação de Ponto Focal de
Ouvidoria/LAI, a exemplo: UNIDADE ORGANIZACIONAL/PFO/LAI.

§ 5º O SIC/OUV orientará o usuário quanto ao cadastro e registro de pedido
de acesso à informação na Plataforma Fala.BR encaminhado ao MEC por outros
meios.

§ 6º Unidades de protocolo, unidades organizacionais e unidades técnicas do
MEC deverão direcionar à Ouvidoria os pedidos de acesso à informação que estejam
fundamentados no art. 7º da LAI e deverão encaminhar diretamente para tratamento
nas unidades organizacionais competentes o que for diferente do especificado.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 5º Compete ao SIC/OUV assegurar o atendimento aos pedidos de

acesso à informação, de modo a:
I - verificar a disponibilidade imediata da informação e conceder ao

requerente o acesso à informação no momento da solicitação, sempre que possível;
II - acompanhar o tratamento dos pedidos previstos no § 2º do art. 3º;
III - informar ao usuário a dilação de prazo para a resposta, quando

necessário;
IV - informar ao usuário o seu direito de recurso em casos de negativa ou

ausência de resposta;
V - promover comunicação e capacitação com os pontos focais de ouvidoria

das unidades organizacionais;
VI - analisar a qualidade das respostas elaboradas aos usuários, podendo

ajustá-las ou solicitar retificação à unidade competente; e
VII - propor às unidades melhorias em transparência ativa bem como

respostas-padrão para pedidos frequentes.
§ 1º A informação com disponibilidade imediata é aquela já publicada no

sítio eletrônico do MEC ou cuja resposta já tenha sido produzida e validada pelas
unidades organizacionais.
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