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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHOS DA SECRETÁRIA 

Em 1º de julho de 2010 

 

Processo nº 23000.000703/2010-13 

Ementa: Curso de Medicina da Faculdade São Lucas - FSL. Problemas no uso 

de leitos da rede estadual do SUS por alunos de três cursos de Medicina na cidade de 

Porto Velho/RO, verificados em outros processos de supervisão. Nota Técnica nº 1.753 

/ 2009 - CGSUP / DESUP / SESu / MEC recomendou notificar a FSL acerca da utilização 

dos leitos da rede pública estadual do SUS na cidade de Porto Velho. Nota Técnica nº 

066/2010 - MEC/SESu/DESUP/CGSUP fundamentou o Despacho nº 25/2010-

MEC/SESu/DESUP/CGSUP que determinou medida cautelar reduzindo a quantidade 

de ingressos até que avaliação em processo de reconhecimento verifique a adequação 

dos cenários de prática ao número de alunos do curso. Manifestação da IES interpondo 

recurso contra medida cautelar administrativa, recebida, sem efeito suspensivo, 

encaminhando-a ao CNE, conforme determina o artigo 11, §4º do Decreto nº 

5.773/2006. 

Nº 61-MEC/SESU/DESUP/CGSUP - Adotando por base os fundamentos 

expostos na Nota Técnica nº 160/2010-CGSUP/DESUP/SESU/MEC, e com fundamento 

expresso nos art. 11, §4º do Decreto nº 5.773/2006, a Secretária de Educação Superior 

do Ministério da Educação, no uso de suas atribuições, determina que: 

1. Seja o recurso interposto pela Faculdade São Lucas nos autos do 

processo nº 23000.000703/2010-13 recebido sem efeito suspensivo e 

encaminhado ao Conselho Nacional de Educação, pela competência, 

mantendo-se os efeitos da medida cautelar determinada pelo Despacho 

nº 25/2010-MEC/SESu/DESUP/CGSUP, publicado dia 07 de abril de 

2010; e 

2. Seja a Faculdade São Lucas notificada do teor deste Despacho. 
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Processo: 23000.007457/2010-21 

Ementa: Corpo docente do Centro Universitário Assunção. Descumprimento do 

exposto no artigo 1º do Decreto nº 5.786/2006. Prazo de 90 dias para saneamento da 

situação deficiente na composição de seu corpo docente, nos termos do Art. 48, do 

Decreto 5.773/2006. Medida cautelar administrativa suspendendo imediatamente a 

possibilidade de abertura de novos cursos e ampliação do número de vagas, até o 

cumprimento da medida de saneamento, nos termos do §4º do Artigo 48 do Decreto 

5.773/2006 e §3º do Artigo 11 do mesmo Decreto, c/c art. 45 da Lei nº 9.784/1999. 

Nº 62-CGSUP/DESUP/SESu/MEC - Adotando como base os fundamentos da 

Nota Técnica nº 163/2010-CGSUP/DESUP/SESu/MEC, a qual demonstrou (i) que o 

Centro Universitário Assunção não atende ao requisito contido no artigo 1º do Decreto 

nº 5.786/2006; e (ii) o ingresso de um número maior de estudantes, pela ampliação de 

pela criação de novos cursos tornaria ainda mais grave a situação de adequação 

qualitativa e quantitativa de seu corpo docente, bem como dificultaria o saneamento das 

deficiências encontradas na composição de seu corpo docente. 

A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso de suas atribuições, 

conforme previsão do art. 48, §§ 1º a 4º, combinado com o §4º do Artigo 48 do Decreto 

5.773/2006 e §3º do Artigo 11 do mesmo decreto, c/c art. 45 da Lei nº 9.784/1999, 

determina que: 

1. O Centro Universitário Assunção saneie em 90 dias, contados a partir da 

data de publicação deste Despacho, as deficiências detectadas na 

composição de seu corpo docente, atendendo, assim, plenamente o 

artigo 1º do Decreto nº 5.786/2006; 

2. Seja suspensa imediatamente a possibilidade de abertura de novos 

cursos e de ampliação do número de vagas, previstas no caput do artigo 

2º do Decreto 5.786/2006, até a constatação, por esta Secretaria, do 

cumprimento da medida de saneamento prevista no item anterior. 

3. Seja a instituição notificada do teor do presente Despacho, e informada 

sobre a possibilidade de impugnação, nos termos do §1º do Art. 48, do 

Decreto 5.773/2006, e de recurso administrativo, nos termos do §4º dos 

Art. 11, do mesmo decreto. 
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Ementa: Despacho de Saneamento a ser cumprido pela Faculdade Vale do 

Aporé - FAVA e Faculdade Integradas de Cassilândia - FIC, acerca de irregularidade de 

compartilhamento da infra-estrutura. 

Nº 63-CGSUP/DESUP/SESu/MEC - A Secretária de Educação Superior, no uso 

de suas atribuições, nos termos sugeridos pela Nota Técnica Nº 155 - 

CGSUP/DESUP/SESu/MEC de 31 maio de 2010, que demonstrou que há 

compartilhamento da infra-estrutura entre Faculdade Vale do Aporé - FAVA e Faculdade 

Integradas de Cassilândia - FIC, além de outras práticas que configuram unificação de 

mantidas sem autorização deste Ministério, conforme o Decreto nº 5.773/06 e Portaria 

Normativa nº 40/07, determina que: 

1. Seja regularizada, no prazo de 30 dias, contatos da publicação do 

despacho, a situação do compartilhamento de infra-estrutura, entre a 

Faculdade Vale do Aporé - FAVA e Faculdade Integradas de Cassilândia 

- FIC, junto a este Ministério, por meio de protocolos de pedidos de 

transferência de mantença e de unificação de mantidas, conforme 

previsto no art. 57, incisos I e IV, da Portaria à Normativa Nº 40/2007. 

2. A IES seja informada de possibilidade de impugnação de medida de 

saneamento constante do item 1, nos termos do Decreto nº 5773/06. 

 

MARIA PAULA DALLARI BUCCI 

 

(Publicação no DOU nº 125, de 02.07.2010, Seção 1, página 78) 


