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Certidão

  

Processo nº 23000.002528/2021-51

Interessado: ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP

  

1. Declaro, para os devidos fins, que a entidade ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA -
ABENP, inscrita no CNPJ sob nº 02.765.097/0001-59, teve seu último certificado
CEBAS concedidopela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, por meio
da Portaria n° 393, de 30/05/2018, exarada nos autos do processo n° 71000.141726/2014-53, que
certificou a entidade pelo período de 01/01/2015 a 31/12/2017.

2. Consta registro neste Ministério de que a entidade requereu a renovação de Cebas-Educação, por meio do
processo protocolado tempestivamente sob nº 23000.049401/2017-10, em 21/12/2017, o qual encontra-
se em análise. Consta ainda registro do processo protocolado sob nº 23000.030756/2020-31, o qual
encontra-se no aguardo de análise. 

3. Desta forma, nos termos da legislação vigente, a referida instituição possui certificado ativo.

4. Cabe esclarecer que a análise dos requerimentos de concessão e renovação do CEBAS apresentados aos
Ministérios responsáveis pela certificação, em meio físico 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 23000.049401/2017-10.

6. As informações prestadas nesta certidão podem ser consultadas no endereço
eletrônico http://siscebas.mec.gov.br/visao-publica.

 

                                                                                                                                                                                    
                             Brasília, 04 de fevereiro de 2021.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Ary Franco Sobrinho, Servidor(a), em 04/02/2021, às 12:17,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
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