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CERTIDÃO

Processo nº 23000.018600/2020-81
Interessado: Associação da Imaculada Virgem Maria

1.

Declaro, para os devidos ﬁns, que a en dade Associação da Imaculada Virgem Maria, inscrita
no CNPJ sob nº 80.637.838/0001-20, teve seu úl mo cer ﬁcado CEBAS concedido pela Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, por meio da Portaria n° 183, de 25/06/2020,
exarada nos autos do processo n° 23000.022669/2015-42, que cer ﬁcou a en dade pelo período de
01/01/2016 a 31/12/2018.

2.

Consta registro neste Ministério de que a en dade requereu a renovação de Cebas-Educação,
por meio do processo protocolado tempes vamente/intempes vamente sob nº 23000.000303/201946, em 27/12/2018, o qual encontra-se no aguardo de análise.

3.

Desta forma, nos termos da legislação vigente, a referida ins tuição possui cer ﬁcado a vo.

4.

Cabe esclarecer que a análise dos requerimentos de concessão e renovação do CEBAS
apresentados aos Ministérios responsáveis pela cer ﬁcação, em meio sico ou eletrônico, devem
observar a ordem cronológica de tramitação e julgamento, conforme §2º, do art. 21, da Lei nº
12.101/2009.

5.

Os termos desta declaração têm validade até a conclusão do processo nº
23000.000303/2019-46.

6.

As informações prestadas nesta cer dão podem ser consultadas no endereço eletrônico
h p://siscebas.mec.gov.br/visao-publica.

Brasília, 16 de julho de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Ary Franco Sobrinho, Servidor(a), em 16/07/2020, às 11:42,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2137448 e o
código CRC 0551C884.

Referência: Processo nº 23000.018600/2020-81
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