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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 219, DE 31 DE MARÇO DE 2014 

 

Dispõe sobre a autorização para expedição de diplomas e outros documentos 

acadêmicos dos alunos da Universidade Gama Filho e do Centro Universitário da 

Cidade pelas instituições receptoras do processo de transferência assistida. 

 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 

2012, alterado pelo Decreto n° 8.066, de 7 de agosto de 2013, e com fundamento 

expresso nos art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da Constituição Federal; no art. 

46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no art. 2º, I, VI e XIII, da Lei nº 9.784, 

de 29 de janeiro de 1999; e no Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, 

e considerando o processo de transferência assistida decorrente dos Editais 

SERES/MEC nº 01, 02 e 03, de 2014, e os compromissos assumidos pelas instituições 

de ensino superior vencedoras dos certames, especialmente os de guarda e gestão do 

acervo acadêmico das instituições descredenciadas pelo Despacho SERES nº 02, de 

13 de janeiro de 2014, nos termos no disposto no Parágrafo Único do art. 5º da Portaria 

Normativa MEC nº 18, de 1º de agosto de 2013, resolve: 

 

Art.1º Ficam autorizadas as instituições Universidade Veiga de Almeida - UVA, 

Universidade Estácio de Sá - UNESA e Faculdade de Tecnologia SENAC RIO - FATEC 

a expedir diplomas e outros documentos acadêmicos dos alunos da Universidade Gama 

Filho e do Centro Universitário da Cidade, inclusive dos alunos já formados ou com 

matrícula trancada. 

 

Art. 2º Os documentos de que trata o art. 1º serão emitidos com base nas 

informações e documentação disponibilizadas às instituições receptoras em decorrência 

do processo de transferência assistida, ressalvada qualquer responsabilidade por 

inconsistências ou inexistência de dados e registros no acervo acadêmico. 
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Art. 3º As instituições de educação superior receptoras de- verão divulgar, em 

até 10 (dez) dias, plano e cronograma de atendimento dos alunos. 

 

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

 

RODRIGO ARAÚJO MESSIAS 

 

(Publicação no DOU nº 63, de 02.04.2014, Seção 1, página 22) 


