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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA Nº 356, DE 1º DE JUNHO DE 2021 

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 

no art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, em observância ao que 

estabelece o art. 4º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e o Decreto nº 

10.195, de 30 de dezembro de 2019, e tendo em vista o Parecer nº 

00243/2021/CONJURMEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da 

Educação - ConJur/MEC, resolve: 

Art. 1º Homologar parcialmente o Parecer nº 444/2020, da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação - CES/CNE, referente ao 

Processo e-MEC nº 201717825. 

Art. 2º Fica credenciada, para a oferta de cursos superiores na modalidade a 

distância, a Faculdade Sapiens, com sede na Rua Paulo Freire, nº 4.767 B, bairro 

Flodoaldo Pontes Pinto, no município de Porto Velho, no estado de Rondônia, mantida 

pela Einstein Instituição de Ensino Ltda. - EPP, com sede no mesmo município e 

estado, observando-se tanto o prazo de 4 (quatro) anos, conforme dispõe a Portaria 

Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto a exigência avaliativa prevista 

no Decreto nº 9.235/2017, com abrangência de atuação em sua sede e nos eventuais 

polos a serem criados pela instituição, a partir da oferta dos cursos superiores de 

Administração, bacharelado; Gestão de Recursos Humanos, tecnológico; Pedagogia, 

licenciatura; e Processos Gerenciais, tecnológico, com o número de vagas totais 

anuais a ser fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

- SERES. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

MILTON RIBEIRO 

(Publicação no DOU n.º 103 de  02.06.2021, Seção 1, página 59) 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 
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