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São Paulo, 27 de abril de 2020 

 

OFÍCIO Nº 023/2020 

 

Ao 

Ministério da Educação 

 

A/c 

Ilmo. Senhor Diretor da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES, Ricardo 

Braga. 

REF.: Prorrogação do prazo dos processos regulatórios 

 O Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior 

no Estado de São Paulo - SEMESP, com sede na Rua Cipriano Barata, 2.431, Ipiranga - São Paulo – SP, 

inscrito no CNPJ sob n.º 49.343.874/0001-30, representado neste ato por seu Diretor presidente, 

Hermes Ferreira Figueiredo, vem respeitosamente perante vossa excelência para expor e requerer o 

que segue: 

 

    A Portaria MEC nº 75, de 27 de março de 2020, publicada em 30 de março, alterou a 

Portaria nº 208, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelecia o calendário anual de abertura do 

protocolo de ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC em 2020, tendo em vista a situação 

de pandemia do coronavírus - COVID-19.  

Entretanto, os prazos nela estabelecidos ainda estão exíguos e de difícil cumprimento 

pelas instituições que neste momento buscam a reorganização do calendário escolar e manutenção 

de empregos e da própria instituição, devido ao  estado de calamidade pública, reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus ( covid-19 ), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020. 
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Dessa maneira, vem por meio deste, requerer a dilação do prazo dos processos 

regulatórios para que as instituições possam efetivamente cumprí-los sem prejuízo de sua 

regularidade administrativa. 

  

Sendo o que cumpria apresentar e solicitar para o momento, desde logo este Sindicato 

coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se revelarem necessários, reiterando 

protestos de elevada estima e consideração.  

 

 

      

   

 

Hermes Ferreira Figueiredo 

Presidente 
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