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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

PORTARIA Nº 736, DE 30 DE JUNHO DE 2022 

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.195, de 30 de 

dezembro de 2019, em atenção ao disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, no 

art. 7º, I e II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos arts. 2º, 45 e 50 da Lei 

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e nos arts. 68,71, 72, 76 e 77 do Decreto nº 9.235, 

de 15 de dezembro de 2017, e do art. 21 da Portaria nº 315, de 4 de abril de 2018, e 

tendo em vista o que consta do processo SEI nº 23000.042686/2016-87, invocando as 

razões presentes na Nota Técnica nº 35/2022/CGSO-TÉCNICOS/DISUP/SERES, 

resolve: 

Art. 1º Instaurar procedimento sancionador em face do Instituto de Pós-

Graduação Hans Kelsen Ltda. - IPGK (cód. e-MEC nº 17172), inscrito no CNPJ sob o 

nº 28.626.183/0001-74, e todas as suas mantidas com pedido de credenciamento e 

autorização de cursos superiores constantes no Cadastro e-MEC. 

Art. 2º Aplicar as seguintes medidas cautelares, durante um ano ou no decurso 

de vigência do presente procedimento, o que acontecer primeiro: 

I - o sobrestamento de processos regulatórios relacionados ao IPGK e suas 

mantidas; e 

II - a vedação de protocolo no Sistema e-MEC de processos regulatórios 

relacionados ao IPGK e suas mantidas. 

Art. 3º Notificar os órgãos que representaram junto ao Ministério da Educação - 

MEC sobre a referida apuração. 

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

 

 

 

DIANA GUIMARÃES AZIN 

(Publicação no DOU n.º 123 de 01.07.2022, Seção 1, página 196) 
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