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GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 328, DE 4 DE JULHO DE 2017

Institui o Comitê Estratégico de Segurança
da Informação e Comunicações do Minis-
tério da Fazenda (CSIC-MF), estabelece di-
retrizes para a elaboração do Modelo de
Governança da Segurança da Informação e
das Comunicações do Ministério da Fazen-
da, e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso I, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 3.505, de 13
de junho de 2000, as diretrizes do Governo Brasileiro referentes à
segurança da informação e comunicações e a necessidade de pro-
moção do alinhamento e coordenação das ações de segurança da
informação e comunicações no âmbito do Ministério da Fazenda,
resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Portaria institui o Comitê Estratégico de Se-

gurança da Informação e Comunicações do Ministério da Fazenda
(CSIC-MF), estabelece diretrizes para a elaboração do Modelo de
Governança da Segurança da Informação e das Comunicações do
Ministério da Fazenda e atribui competências a órgãos e autoridades
do Ministério da Fazenda sobre o tema.

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, entende-se:
I - Modelo de Governança da Segurança da Informação e

Comunicações do Ministério da Fazenda: arranjos institucionais que
condicionam a forma pela qual as políticas de segurança da in-
formação e das comunicações são formuladas, implementadas e ava-
liadas no âmbito do Ministério da Fazenda (MF), podendo se referir,
entre outros aspectos, a estruturas, processos, mecanismos, princípios,
regras, normas que influenciam a governança relativa àquelas po-
líticas;

II - Política de Segurança da Informação e Comunicações do
Ministério da Fazenda: documento aprovado pela autoridade com-
petente, com o objetivo de fornecer diretrizes, critérios e suporte
administrativo suficientes à implementação da segurança da infor-
mação e comunicações;

III - Gestão de Segurança da Informação e Comunicações:
ações e métodos que visam à integração das atividades de gestão de
riscos, gestão de continuidade do negócio, tratamento de incidentes,
tratamento da informação, conformidade, credenciamento, segurança
cibernética, segurança física, segurança lógica, segurança orgânica e
segurança organizacional aos processos institucionais estratégicos,
operacionais e táticos, não se limitando, portanto, à tecnologia da
informação;

IV - Segurança da Informação e Comunicações: ações que
objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a
confidencialidade e a autenticidade das informações, de modo a pro-
teger os sistemas de informação contra a negação de serviço a usuá-
rios autorizados, bem como contra a intrusão e a modificação de-
sautorizada de dados ou informações, armazenados, em processa-
mento ou em trânsito, abrangendo, inclusive, a segurança dos re-
cursos humanos, da documentação e do material, das áreas e ins-
talações das comunicações e computacional, assim como as des-
tinadas a prevenir, detectar, deter e documentar eventuais ameaças a
seu desenvolvimento;

V - disponibilidade: propriedade de que a informação esteja
acessível e utilizável sob demanda por uma pessoa física ou de-
terminado sistema, órgão ou entidade;

VI - integridade: propriedade de que a informação não foi
modificada ou destruída de maneira não autorizada ou acidental;

VII - confidencialidade: propriedade de que a informação
não esteja disponível ou revelada a pessoa física, sistema, órgão ou
entidade não autorizado e credenciado;

VIII - autenticidade: propriedade de que a informação foi
produzida, expedida, modificada ou destruída por uma determinada
pessoa física, ou por um determinado sistema, órgão ou entidade;

IX - incidente de segurança: ação ou omissão, intencional ou
acidental, que resulta no comprometimento da segurança da infor-
mação e das comunicações;

X - tratamento da informação: recepção, produção, repro-
dução, utilização, acesso, transporte, transmissão, distribuição, arma-
zenamento, eliminação e controle da informação, inclusive as si-
gilosas; e

XI - certificado de conformidade: garantia formal de que um
produto ou serviço, devidamente identificado, está em conformidade
com uma norma legal.

CAPÍTULO II
DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA DA IN-

FORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES DO MINISTÉRIO DA
FA Z E N D A

Art. 3º Fica instituído o Comitê Estratégico de Segurança da
Informação e Comunicações do Ministério da Fazenda (CSIC-MF),
órgão colegiado vinculado ao Comitê Estratégico de Gestão do Mi-
nistério da Fazenda (CEG-MF) instituído pela Portaria MF nº 369, de
28 de julho de 2011.

§ 1º O CSIC-MF, de caráter consultivo e deliberativo, tem
por objetivo o estabelecimento de políticas e diretrizes estratégias
transversais relativas à segurança da informação e comunicações no
âmbito do Ministério da Fazenda.

§ 2º As políticas propostas e ações empreendidas pelo CSIC-
MF não alcançarão as entidades vinculadas ao Ministério da Fa-
zenda.

§ 3º A coordenação do CSIC-MF ficará a cargo do gestor de
segurança da informação e comunicações do Ministério da Fazenda.

Art. 4º Ao CSIC-MF compete:
I - assessorar os órgãos do Ministério da Fazenda na im-

plementação das ações transversais de segurança da informação e
comunicações;

II - constituir grupos de trabalho para tratar de temas e
propor soluções específicas sobre segurança da informação e co-
municações;

III - propor normas transversais relativas à segurança da
informação e comunicações;

IV - elaborar e propor alterações na Política de Segurança da
Informação e Comunicações do Ministério da Fazenda (POSIC-MF),
observado o disposto na Norma Complementar nº
03/IN01/DSIC/GSIPR, do Departamento de Segurança da Informação
e Comunicações do Gabinete de Segurança Institucional da Presi-
dência da República (DSIC/GSIPR) e nos §§ 1º e 2º deste artigo;

V - elaborar e propor alterações na Metodologia de Gestão
de Segurança da Informação e Comunicações do Ministério da Fa-
zenda, observado o disposto na Norma Complementar nº
02/IN01/DSIC/GSIPR, e o disposto §§ 1º e 2º deste artigo;

VI - estabelecer diretrizes para o processo de Gestão de
Riscos de Segurança da Informação e Comunicações (GRSIC), ob-
servado o disposto na Norma Complementar nº 04/IN01/DSIC/GSIPR
e no § 3º deste artigo;

VII - promover a realização de estudos de novas tecnologias,
quanto a possíveis impactos na segurança da informação e comu-
nicações; e

VIII - estabelecer e aprovar a sua forma de organização e
funcionamento por meio de Regimento Interno.

§ 1º O CSIC-MF funcionará de maneira integrada e co-
ordenada com o Comitê de Tecnologia da Informação e Comuni-
cações do Ministério da Fazenda (CTIC-MF) e com o Comitê de
Gestão de Riscos, Controle e Integridade do Ministério da Fazenda
(CGRCI-MF).

§ 2º O CTIC-MF será responsável pela elaboração, apro-
vação e encaminhamento ao CSIC-MF:

I - da Metodologia de Gestão de Segurança da Informação e
Comunicações do Ministério da Fazenda relativa à tecnologia da
informação; e

II - do capítulo da POSIC-MF relativo à tecnologia da in-
formação.

§ 3º O CGRCI-MF será responsável pela elaboração, apro-
vação e encaminhamento ao CSIC-MF de metodologia de gestão de
riscos e de política de gestão de riscos que contribuam para o es-
tabelecimento das diretrizes para o processo de GRSIC do Ministério
da Fazenda.

Art. 5º O CSIC-MF será composto pelos seguintes órgãos:
I - Gabinete do Ministro da Fazenda - GMF;
II - Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda - SE;
III - Subsecretaria de Gestão Estratégica - SGE/SE;

PORTARIA Nº 677, DE 4 DE JULHO DE 2017

O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio
de 2006, e suas alterações, e a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, e considerando o disposto nos processos e-MEC, listados
na planilha anexa, resolve:

Art. 1º Ficam indeferidos os pedidos de autorização dos cursos superiores de graduação, presencial, conforme planilha anexa, nos termos do disposto no artigo 32, Inciso III, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio
de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO

ANEXO (Autorização de Cursos)

Nº de
Ordem

Registro
e-MEC nº

Curso Nº de vagas totais anuais Mantida Mantenedora Endereço de funcionamento do curso

1. 201506488 MARKETING (Tecnológico) 60 (sessenta) Instituto de Educação Superior de
Pouso Alegre

UNISEPE Uniao das Instituicoes de Servico, Ensino e Pesquisa Ltda Rua Santa Catarina, 95, 95, Rua Ver. Antonio Augusto Ribeiro, 95 (Outra Entrada),
Centro, Pouso Alegre/MG

PORTARIA N° 678, DE 5 DE JULHO DE 2017

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da competência que lhe foi de-
legada pelo Decreto n° 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo
Decreto nº 8.066, de 7/08/2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, e considerando o disposto na
Portaria Normativa n° 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada
em 29 de dezembro de 2010, e conforme consta do Processo nº
00732.001548/2017-69 e do Despacho Ministerial de 26 de junho de
2017, que homologa o Parecer CES/CNE nº. 233/2017, referente ao
processo eMEC 201500321, resolve:

Art.1° Fica autorizado o curso de Ciências Contábeis, ba-
charelado, com 100 (cem) vagas totais anuais, a ser oferecido pela
Faculdade Educacional Araucária - FACEAR, com sede na Rua Dou-
tor Levy Buquéra, no 589, bairro Sítio Cercado, município de Cu-
ritiba, estado do Paraná, mantida pela Organização Educacional Arau-
cária Ltda. ME, com sede no mesmo município e estado.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO

PORTARIA Nº 679, DE 5 DE JULHO DE 2017

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017, tendo em vista o Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Nor-
mativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29
de dezembro de 2010, a Portaria Normativa MEC nº 21, de 1º de
dezembro de 2016, e com fundamento no Parecer CNE/CES nº
88/2017, homologado pelo Ministro de Estado da Educação por meio
do Despacho Ministerial publicado em 30/06/2017, conforme pro-
cesso SEI nº 23000.005594/2015-35, resolve:

Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a
forma de aditamento ao ato de Renovação de Reconhecimento, do
curso de graduação em Medicina (66361), bacharelado, ministrado
pela Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - FASEH (1664), lo-
calizada no município de Vespasiano/MG, mantida pelo Centro de
Ensino Superior de Vespasiano Ltda. (1090).

Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa de 64 (sessenta e quatro) para 100 (cem).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO

PORTARIA Nº 680, DE 5 DE JULHO DE 2017

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, e tendo em vista os Decretos nº 5.773,
de 9 de maio de 2006, e nº 9.057, de 25 de maio de 2017, na Portaria
Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de
dezembro de 2010, e conforme consta do Processo e-MEC nº
201502139, resolve:

Art. 1º Fica indeferido o pedido de autorização do curso de
Pedagogia, Licenciatura, na modalidade a distância, pleiteado pela
Faculdade Cidade Verde (FCV), com sede na Avenida Advogado
Horácio Raccanello Filho, Sobreloja, Nº 5.950, Zona 07, Município
de Maringá, Estado do Paraná, mantida pela União Maringaense de
Ensino Ltda - EPP, com sede nos mesmos Município e Estado, nos
termos do disposto no art. 32, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de
2006.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO

Ministério da Fazenda
.


