
PORTARIA Nº 08, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 

Regulamenta o Programa DF-Superior, a que se refere o art. 3º do Decreto nº 
41.451, de 11 de novembro de 2020. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 105, parágrafo único, incisos I e III, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, resolve: 

Art. 1º As instituições privadas de ensino superior interessadas em aderir ao Programa DF-
Superior, a que se refere o art. 3º do Decreto nº 41.451, de 11 de novembro de 2020, 
deverão firmar termo de compromisso na forma do Anexo Único a esta Portaria. 

Parágrafo único. O termo de compromisso constitui-se em modelo padrão que poderá ser 
ajustado para o melhor atendimento das necessidades da administração pública, desde que 
com a concordância da instituição de ensino, visando ao atendimento da Política de 
Valorização do Servidor e do Decreto nº 41.451, de 11 de novembro de 2020. 

Art. 2º Será exigido à instituição de ensino, a seguinte documentação: 

I – Por ocasião da assinatura do termo de compromisso: 

a) ato de constituição ou de criação da instituição de ensino expedido pelo Órgão Oficial 
competente, que ateste sua existência e capacidade jurídica de atuação; 

b) cartão do CNPJ da instituição e do polo de apoio presencial, quando se tratar de instituição 
de ensino à distância; 

c) lista contendo os nomes dos cursos regulares oferecidos; 

d) certidões negativas de débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, da 
Receita Federal e da Secretaria de Economia do Distrito Federal; e 

e) ato de reconhecimento de cada curso oferecido, expedido pelo poder público e divulgados 
pelo site oficial do Ministério da Educação. 

II – Em caso de opção pela consignação facultativa, além da documentação acima, deverá 
apresentar, também, a documentação relacionada no art. 6º, V, do Decreto nº 28.195, de 
16 de agosto de 2007. 

§ 1º A opção pela modalidade da consignação facultativa implica no encaminhamento do 
processo em que for firmado o termo de compromisso à Subsecretaria de Gestão de Pessoas 
da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para os procedimentos de sua 
competência; e 

§ 2º O responsável por firmar a parceria, se não constar do documento de constituição da 
instituição de ensino, deverá estar munido de procuração pública, firmada em cartório. 

Art. 3º Além da documentação a que se refere o art. 2º, para celebrar o termo de 
compromisso, a instituição de ensino não pode ter sido declarada inidônea pela 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/437e77a971954bf5a52cb7d4291be62c/exec_dec_41451_2020.html#art3
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/55553/exec_dec_28195_2007.html#art6_incV
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/55553/exec_dec_28195_2007.html#art6_incV


Administração Pública ou punida com suspensão do direito de firmar convênios ou outros 
ajustes com o Governo do Distrito Federal. 

Art. 4º A documentação necessária para formalização do termo de compromisso deverá ser 
apresentada em formato digital, para instauração de processo no Sistema Eletrônico de 
Informação – SEI/DF. 

§ 1º Os originais da documentação deverão ser apresentados por ocasião da formalização 
do processo; e 

§ 2º O credenciamento de instituição de ensino como consignatária facultativa observará as 
demais disposições normativas relacionadas ao tema, em vigor. 

Art. 5º Do termo de compromisso deverá constar: 

I – a indicação dos cursos de graduação, pós-graduação ou tecnólogos que pretender 
disponibilizar ao Programa DF Superior, bem como o respectivo percentual de desconto em 
matrículas e mensalidades, em relação a cada um deles; 

II – a definição da periodicidade com que fará solicitação de inclusão ou exclusão de cursos, 
bem como de alteração dos percentuais de descontos; 

III – a modalidade em que os cursos serão ofertados ao estudante: presencial, 
semipresencial ou à distância; e 

IV – a possibilidade do pagamento de matrícula e mensalidades por meio de cartão de crédito 
ou outra modalidade oferecida pela instituição de ensino. 

Art. 6º A comprovação da condição de servidor (ativo ou inativo) e empregado público do 
GDF, se a instituição não se credenciar como consignatária facultativa, se dará por meio de 
apresentação do último contracheque, relativo ao mês anterior ao da matrícula. 

Art. 7º São considerados dependentes do servidor (ativo ou inativo) e do empregado público 
do GDF: 

I – cônjuge, companheiro ou companheira que comprove união estável ou homoafetiva, 
independentemente de dependência econômica; 

II – cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão 
alimentícia estabelecida judicialmente; 

III – filho menor que 24 (vinte e quatro) anos, ou equiparado, de qualquer condição; 

IV – pessoa da qual o servidor detenha a guarda, seja tutor ou curador. 

V – irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e seja 
menor que 24 (vinte e quatro) anos. 

Parágrafo único. Incumbe à pessoa que se declarar dependente de servidor, fazer prova 
dessa condição, conforme procedimento que lhe for orientado pela instituição de ensino. 

Art. 8º O benefício de que trata o Programa DF Superior, uma vez concedido ao servidor 
(ativo ou inativo), empregado público ou aos respectivos dependentes será garantido até o 



término do curso em que se matricular, podendo haver durante esse período variação de 
percentuais de desconto, se isso for concedido pela instituição de ensino. 

Parágrafo único. É cabível a perda do benefício em caso de inadimplência ou extrapolação 
de margem consignável, quando a instituição optar pelo credenciamento como consignatária 
facultativa. 

Art. 9º A possibilidade de variação de percentual de desconto a que se referem o art. 5º, II 
e Art. 8º, durante o período de realização do curso, não poderá se dar em patamares 
inferiores aos mínimos estabelecidos no art. 3º do Decreto nº 41.451/2020, respeitadas as 
respectivas modalidades de processamento dos descontos. 

Art. 10. Fica autorizado a constar do termo de compromisso, sempre no interesse da 
administração pública, cláusula dispondo sobre: 

I – a execução de Estágio Supervisionado Curricular para os servidores e empregados 
públicos acadêmicos, bem como para os respectivos dependentes, em órgãos e entidades 
da administração pública do Distrito Federal; 

II – a possibilidade de parceria para execução/implementação de projetos de inovação, 
focando temas de interesse de órgãos e entidades da administração pública do Distrito 
Federal; 

III – a possibilidade de criação de canais de comunicação para divulgação de cursos; 

IV – condições específicas relativas a curso que a instituição de ensino disponibilizar ao 
Programa DF Superior e que não estejam devidamente contempladas nas disposições desta 
Portaria; e 

V – participação acadêmica de docentes, pesquisadores e discentes na consecução de 
projetos de desenvolvimento da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico e de 
interesse entre as partes envolvidas. 

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA 
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