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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 217, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 

Dispõe sobre transferência do acervo acadêmico da Faculdade de 

Tecnologia de São Gonçalo - FATESG, instituição descredenciada, para a 

Universidade Federal Fluminense - UFF. Autoriza a UFF a expedir 

diplomas e demais documentos acadêmicos. 

 

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E 

SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhes confere 

o Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019, com fundamento expresso nos 

artigos 209 e 211, § 1, ambos da Constituição Federal, na Portaria Normativa nº 315, 

de 4 de abril de 2018, do Ministério da Educação e na NOTA TÉCNICA Nº 

23/2020/CGMAE/DISUP/SERES/SERES, resolvem: 

 

Art. 1º Delegar À Universidade Federal Fluminense - UFF a guarda e a manutenção do 

acervo acadêmico da Faculdade de Tecnologia São Gonçalo - FATESG (cód. e-MEC 

nº 3334), mantida pela Sociedade Educacional Gonçalense LTDA. (cód. e-MEC nº 

2108), CNPJ nº 31.688.278/0001-27, a qual foi credenciada por meio de Portaria nº 

3.383 de 06/12/2002 (DOU de 09/12/2002) e descredenciada a pedido, por meio da 

Portaria nº 523, de 12 de junho de 2013. 

 

Art. 2º Com vistas a resguardar o direito dos egressos, autorizar a UFF a expedir, 

assinar e registrar diplomas e outros documentos acadêmicos dos estudantes da 

FATESG, de acordo com a legislação educacional, suas normas internas e sua 

autonomia pedagógica e administrativa. 

 

§ 1º Constará nos diplomas, certificados, declarações e outros documentos emitidos 

pela UFF relativos à FATESG, a informação de que o respectivo documento foi emitido 

e registrado conforme as disposições da presente Portaria Conjunta. 

 

§ 2º A emissão de documentos acadêmicos pela UFF dar-se-á com base nos atos 

autorizativos da FATESG, instituição descredenciada, citando-se, no apostilamento, os 

termos desta Portaria Conjunta. 

 

Art. 3º A responsabilidade da UFF limita-se ao conteúdo do acervo físico ele 

transferido, não abrangendo eventual ausência ou incompletude dos dados e 

documentos acadêmicos, nem a impossibilidade de emissão de documentos 

acadêmicos a partir de tais dados. 
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Art. 4º Os documentos acadêmicos serão emitidos pela UFF, conforme os dados 

contidos no acervo físico, a egressos da FATESG que regularmente tenham cursado 

as disciplinas e realizado todos os atos necessários à completa formação. 

 

Parágrafo único. Para o disposto no caput, a regularidade da formação do estudante 

egresso da FATESG compreende o estudo realizado, presencialmente, no município 

de São Gonçalo/RJ, local para o qual ela foi credenciada, nos seguintes cursos: 

Tecnólogo em Gerência de Vendas (cód. e-MEC nº 60172), Tecnólogo em Gerência 

de Processos Empresariais (cód. e-MEC nº 60510) e Tecnólogo em Gestão de 

Recursos Humanos (cód. e-MEC nº 66789). 

 

Art. 5º A UFF estabelecerá, por ato interno e no âmbito de sua autonomia pedagógica 

e acadêmica, as condições e o cronograma para atendimento aos egressos da 

FATESG. 

 

Parágrafo único. A UFF deverá divulgar, em sua página na internet, informações sobre 

o início do atendimento aos egressos da FATESG. 

 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

RICARDO BRAGA 

(Publicação no DOU n.º 123 de 30.06.2020, Seção 1, página44) 

 


