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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHO DA SECRETÁRIA 

Em 5 de dezembro de 2014 

 

Dispõe sobre a decisão de processo administrativo instaurado em face da FACULDADE CATHEDRAL - FACES (cód. 5520). Processo 

MEC nº 23000.000466/2013-33. 

Nº 274 - A SECRETÁRIA 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, tendo em vista os instrumentos de avaliação dos 

cursos de graduação e as normas que regulam o processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos 

art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da Constituição Federal; no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no art. 2º, I, VI e XIII, 

da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; e no Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as razões expostas na Nota Técnica 

nº 1129/2014-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1. Sejam revogadas as medidas cautelares adicionais em face da FACULDADE CATHEDRAL - FACES (cód. 5520) aplicadas por 

meio da Portaria SERES/MEC nº 361, de 2014. 

2. Seja restabelecido o trâmite do processo nº 23000.000466/2013-33 para verificação de saneamento de deficiências determinado 

pelo Despacho SERES/MEC nº 198, de 2012. 

3. Sejam mantidas as medidas cautelares em face da FACULDADE CATHEDRAL - FACES (cód. 5520) aplicadas por meio do 
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Despacho SERES/MEC nº 198, de 2012, até que seja verificado o saneamento de deficiências determinado. 

4. Seja restabelecido e mantido o trâmite do processo de Recredenciamento nº 201100733, sendo vedado o cancelamento ou 

arquivamento do processo até a expedição do respectivo novo ato regulatório autorizativo, sob pena de imediata adoção de 

medidas para aplicação de penalidades previstas no Decreto nº 5.773, de 2006, incluindo a de descredenciamento. 

5. Seja a FACULDADE CATHEDRAL - FACES (cód. 5520) intimada do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste 

Despacho, para cumprir as ações do Termo de Saneamento de Deficiências nº 16/2012. 

6. Seja notificada a FACULDADE CATHEDRAL – FACES (cód. 5520) do teor deste Despacho. 

 

Dispõe sobre a decisão de processo administrativo instaurado em face do INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MATERDEI (cód. 1906). 

Processo MEC nº 23000.000457/2013-42. 

Nº 275 - A SECRETÁRIA 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, tendo em vista os instrumentos de avaliação dos 

cursos de graduação e as normas que regulam o processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos 

art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da Constituição Federal; no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no art. 2º, I, VI e XIII, 

da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; e no Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as razões expostas na Nota Técnica 

nº 1128/2014-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1. Sejam revogadas as medidas cautelares adicionais em face do INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MATERDEI (cód. 1906) 

aplicadas por meio da Portaria SERES/MEC nº 361, de 2014. 

2. Seja restabelecido o trâmite do processo nº 23000.000457/2013-42 para verificação de saneamento de deficiências determinado 
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pelo Despacho SERES/MEC nº 198, de 2012. 

3. Sejam mantidas as medidas cautelares em face do INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MATERDEI (cód. 1906) aplicadas por 

meio do Despacho SERES/MEC nº 198, de 2012, até que seja verificado o saneamento de deficiências determinado. 

4. Seja mantido o trâmite do processo de Recredenciamento nº 20074079, sendo vedado o cancelamento ou arquivamento do 

processo até a expedição do respectivo novo ato regulatório autorizativo, sob pena de imediata adoção de medidas para aplicação 

de penalidades previstas no Decreto nº 5.773, de 2006, incluindo a de descredenciamento. 

5. Seja o INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MATERDEI (cód. 1906) intimado do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias, a contar da publicação deste Despacho, para cumprir as ações do Termo de Saneamento de Deficiências nº 16/2012. 

6. Seja notificado o INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MATERDEI (cód. 1906) do teor deste Despacho. 

 

Dispõe sobre o arquivamento do processo de supervisão nº 23000.017358/2011-38. 

Nº 276 - A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições 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, em atenção aos referenciais substantivos de 

qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e às normas que regulam o processo administrativo 

na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos art. 206, VII, 209, I e II e 211, § 1º, da Constituição Federal; no art. 46 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no art. 2º, I, VI e XIII, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; e no Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 

9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 1126/2014- CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017358/2011-38, com fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, 

de 2006. 



 

SANTOS JR. CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 

Rua Antonio Cia, 400 – sala 01 – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364 
www.santosjunior.com.br 

Página 4 de 15  

2. Seja a FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE TERESINA - FACET (cód. 1712) notificada da publicação do presente 

Despacho de arquivamento, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999. 

 

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão MEC nº 23000.017017/2011-62. 

Nº 277 - A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o 

Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, 7 de agosto de 2013, em atenção aos referenciais substantivos de 

qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e às normas que regulam o processo administrativo 

na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos art. 206, VII, 209, I e II e 211, § 1º, da Constituição Federal, no art. 46 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 2º, I, VI e XIII, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 

9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 1127/2014-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.017017/2011-62, com fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, 

de 2006. 

2. Sejam revogadas as medidas cautelares impostas pelo Despacho SERES/MEC nº 234, de 2011, ao curso de graduação em 

Medicina (cód. 64918), ofertado pela UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS (cód. 30), na cidade de Belo 

Horizonte - MG. 

3. Seja notificada a UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS (cód. 30), da publicação do presente despacho 

de arquivamento, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999. 

 

Nº 278 - INTERESSADOS: INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (IES) CUJOS CURSOS DO CICLO AZUL FORAM OBJETO 
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DO DESPACHO Nº 192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012. 

A SECRETÁRIA 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, acolhendo integralmente a Nota Técnica nº 1130/2014-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, inclusive como motivação, nos termos do art. 50, do §1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, torna público 

os parâmetros técnicos para aplicação de penalidades pela Diretoria de Supervisão da Educação Superior - DISUP/SERES aos cursos do ciclo 

azul objeto do Despacho nº 192, de 18 de dezembro de 2012, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, 

conforme anexo deste Despacho. 

 

MARTA WENDEL ABRAMO 

 

ANEXO 

 

NOTA TÉCNICA Nº 1130/2014-CGSE/DISUP/ SERES/MEC 

INTERESSADOS: Instituições de Educação Superior (IES) cujos cursos do ciclo azul foram objeto do Despacho SERES/MEC nº 

192/2012. 

Apresentação de critérios fixados pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior para aplicação de penalidades às 

IES cujos cursos do ciclo azul foram objeto do Despachos SERES/MEC nº 192/2012. Não cumprimento das ações do Protocolo de Compromisso 

conforme critérios da Nota Técnica nº 351/2014/DIREG/SERES/MEC, aprovada pelo Despacho SERES/MEC nº 89/2014, ou não adesão a 

Protocolo de Compromisso - PC no sistema e-MEC. 
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I. – RELATÓRIO 

1. A presente Nota Técnica apresenta critérios fixados pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior para a 

aplicação de penalidades às Instituições de Educação Superior (IES) cujos cursos do ciclo azul foram objeto do Despachos 

SERES/MEC nº 192/2012, nos casos de não cumprimento das ações do Protocolo de Compromisso conforme critérios da Nota 

Técnica nº 351/2014/DIREG/SERES/MEC, aprovada pelo Despacho SERES/MEC nº 89/2014, ou nos casos de não adesão a 

Protocolo de Compromisso - PC no sistema e-MEC. 

II. – ANÁLISE 

II.1 – Histórico 

2. Em dezembro de 2012 a SERES publicou despacho que criou um novo fluxo para os processos de Renovação de Reconhecimento. 

Os novos parâmetros e procedimentos apresentados tomaram por referência os resultados do ciclo avaliativo do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior - SINAES, em especial o Conceito Preliminar de Curso - CPC. 

3. Os objetivos da SERES com a publicação do Despacho SERES/MEC nº 185/2012 foram: (i) apresentar uma proposta concreta 

para lidar, de forma racional e efetiva, com o grande volume de processos que tramitam na Secretaria; e (ii) assegurar que todos 

os cursos pertencentes ao um mesmo ciclo avaliativo tenham seus processos abertos em um momento único, possibilitando ao 

órgão regulador melhor planejar e executar suas tarefas. 

4. Nesse sentido, cumprindo o novo fluxo estabelecido, foram publicadas as portarias de renovação de reconhecimento dos cursos 

do ciclo azul que obtiveram resultados satisfatórios no CPC e foram abertos, de ofício pela Secretaria, os processos referentes aos 

cursos que obtiveram resultados insatisfatórios (já na fase protocolo de compromisso) ou que não obtiveram resultado no indicador. 

5. Entre os cursos do ciclo azul para os quais foi aberto processo de renovação de reconhecimento já na fase protocolo de 
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compromisso, a Secretaria aplicou medidas cautelares a um grupo específico, que obteve resultados insatisfatórios de forma 

reiterada nos CPC referente aos anos de 2008 e 2011. 

6. Tais medidas cautelares foram, então, implementadas com a publicação do Despacho SERES/MEC nº 192, de 18 de dezembro 

de 2012, fundamentado na Nota Técnica nº 964/2012 SERES/MEC, que trouxe as seguintes determinações: 

a. Sejam aplicadas medidas cautelares preventivas de suspensão de ingresso em todos os cursos relacionados nos Anexos I e 

II deste Despacho, com fundamento expresso no art. 60 combinado com o art. 61, §2º, do Decreto n.º 5.773, de 2006, tendo 

em vista os reiterados resultados insatisfatórios no CPC nos anos de 2008 e 2011. 

b. Os cursos do Anexo II, uma vez que apresentaram piora na comparação entre os índices de 2008 e 2011, não poderão ter a 

referida medida cautelar revista pela Secretaria sem a efetiva comprovação do cumprimento de todas as medidas relacionadas 

no protocolo de compromisso assumido no processo regulatório específico de renovação de reconhecimento do curso. 

7. O Despacho SERES/MEC n º 192/2012 foi seguido pela publicação dos Despachos SERES/MEC nº 01, de 02 de janeiro de 2013, 

e nº 187, de 08 de novembro de 2013, que trouxeram as regras para a revogação das medidas cautelares aplicadas, antes da fase 

Parecer Final. 

8. Em 24 de abril de 2014, publicou-se o Despacho SERES/MEC nº 89/2014, o qual aprovou o padrão decisório para os processos 

de renovação de reconhecimento de cursos do ciclo azul objeto do Despacho SERES/MEC n º 192/2012, expressos na Nota 

Técnica nº 351/2014/DIREG/SERES/MEC, de modo a nortear a atuação da Secretaria na análise dos processos objeto do 

Despacho nº 192/2012 em sua última fase no âmbito da Diretoria de Regulação da Educação Superior, qual seja, Parecer Final. 

9. Para os casos de não cumprimento das ações do Protocolo de Compromisso conforme critérios da referida Nota Técnica nº 

351/2014/DIREG/SERES/MEC, bem como de não adesão a Protocolo de Compromisso - PC no sistema e-MEC, a Diretoria de 
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Regulação da Educação Superior - DIREG encaminhou a matéria a esta Diretoria de Supervisão da Educação Superior - DISUP, 

recomendando a abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades, nos termos do art. 50 e seguintes do 

Decreto nº 5.773, de 2006. 

10. Feitos os esclarecimentos prévios, a fim de tornar transparentes e previsíveis os critérios adotados por esta DISUP para a aplicação 

de penalidades, é apresentada a seguir a matriz para aplicação de penalidades para IES que tenham descumprido ações do PC 

em desacordo com os critérios estipulados na Nota Técnica nº 351/2014/DIREG/SERES/MEC, bem como que tenham incorrido 

na não adesão ao PC. 

II.2. - Da Matriz de Penalidades em caso de descumprimento das ações pactuadas no PC 

II.2.1. Do descumprimento das ações do PC em desacordo com a Nota Técnica nº 351/2014/DIREG/SERES/MEC 

11. A Proposta de Protocolo de Compromisso apresentada pela DIREG às IES cujos cursos do ciclo azul foram objeto do Despacho 

SERES/MEC nº 192/2012, possuía 16 (dezesseis) ações de melhoria, consideradas como essenciais no processo de superação 

das fragilidades identificadas pela obtenção de resultados insatisfatórios em 2 (dois) CPC seguidos. 

12. Abaixo é apresentada matriz de penalidades aplicáveis nos casos de não cumprimento das ações do Protocolo de Compromisso 

conforme critérios da referida Nota Técnica nº 351/2014/DIREG/SERES/MEC, diante de indicação da Diretoria de Regulação da 

Educação a esta Diretoria de Supervisão da Educação Superior - DISUP para a abertura de processo administrativo para a 

aplicação de penalidades, nos termos do art. 50 e seguintes do Decreto nº 5.773, de 2006. 
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Ação Descrição da Ação Critérios para cumprimento da ação 

Ação 1 
O curso deverá apresentar resultado satisfatório - conceito igual ou maior que 03 (três) - no Conceito de 
Curso atribuído na verificação in loco para fins de renovação de reconhecimento de curso, bem como nas 

dimensões 02 (dois) - Corpo Docente e Tutorial e 03 (três) Infraestrutura. 

Será considerada atendida quando o curso obtiver CC satisfatório, sendo, obrigatoriamente, 

satisfatório nas dimensões Corpo Docente e Tutorial (2) e Infraestrutura (3). 

Serão considerados satisfatórios os conceitos maiores ou iguais a 3 nas dimensões. 
Serão consideras 2 ações descumpridas quando, nas hipóteses de CC satisfatório, as dimensões 2 

ou 3 tenham recebido conceito < 3. 

Serão consideras 4 ações descumpridas quando, nas hipóteses de CC satisfatório, as dimensões 2 
e 3 tenham recebido, somadas, conceito < 6. 

Ação 4 

A IES deverá reestruturar e implementar de forma suficiente o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de modo a 

garantir: 
(i) estrutura curricular com flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (em 

horas), articulação da teoria com a prática e, nos casos de cursos a distância, mecanismos de familiarização 

com essa modalidade; 
e (ii) conteúdos curriculares previstos/implantados que possibilitem o desenvolvimento do perfil profissional 

do egresso considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos de atualização, adequação das 

cargas horárias (em horas) e adequação da bibliografia. 

Será considerada 1 ação descumprida quando os indicadores 1.5 e 1.6 do instrumento de 

avaliação obtiverem, somados, conceito < 6. 

Ação 5 
A IES deverá garantir que o número de vagas previstas/implantadas corresponda, de maneira suficiente, à 

dimensão corpo docente e às condições de infraestrutura da IES. 

Será considerada 1 ação descumprida quando o indicador 1.18 do instrumento de avaliação obtiver 

conceito < 3. 

Ação 6 

A IES deverá garantir a existência e o adequado funcionamento de (i) estágio curricular supervisionado 

previsto/implantado regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos de carga horária, previsão/existência de convênio, forma de apresentação, 

orientação, supervisão e coordenação; 

e (ii) trabalho de conclusão de curso previsto/implantado regulamentado/institucionalizado, de maneira 
suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos de carga horária, forma de 

apresentação, orientação e coordenação. 

Será considerada 1 ação descumprida quando os indicadores 1.8 e 1.10 do instrumento de avaliação 

obtiverem, somados, conceito < 6. 
Caso um dos indicadores tenha recebido a indicação de NSA (Não se aplica), será considerada 1 

ação descumprida quando o indicador restante tenha obtido conceito < 3. 

Ação 7 
A IES deverá implementar de maneira suficiente as ações acadêmico-administrativas decorrentes dos 
relatórios produzidos pela auto avaliação e pela avaliação externa (ENADE e outros). 

Será considerada 1 ação descumprida quando o indicador 1.12 do instrumento de avaliação obtiver 
conceito < 3. 

Ação 8 
No caso dos cursos de licenciatura, as ações de integração com as escolas de educação básica das redes 

públicas e ensino deverão ser realizadas com abrangência e consolidação satisfatórias. 

Será considerada 1 ação descumprida quando o indicador 1.19 do instrumento de avaliação obtiver 

conceito < 3. 

Ação 9 

A IES deverá garantir que o curso seja coordenado por profissional com: (i) experiência profissional, de 

magistério superior e de gestão acadêmica, somadas, maior ou igual a 4 anos sendo, no mínimo, 1 ano de 

magistério superior; e (ii) regime de trabalho de tempo parcial ou integral, desde que a relação mínima entre o 

número de vagas anuais pretendidas/autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação seja maior 

que 15. 

Será considerada 1 ação descumprida quando os indicadores 2.4. e 2.5 do instrumento de avaliação 

obtiverem, somados, conceito < 6. 

Ação 10 

A IES deverá reestruturar o corpo docente de modo a garantir um Núcleo Docente Estruturante (NDE) para 

o curso, implantado de forma suficiente considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. 

Será considerada 1 ação descumprida quando o indicador 2.1 ou o indicador 2.14 do instrumento 

de avaliação obtiverem conceito < 3. 



 

SANTOS JR. CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 

Rua Antonio Cia, 400 – sala 01 – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364 
www.santosjunior.com.br 

Página 10 de 15  

Ação 11 
A IES deverá garantir mínimo de 30% do corpo docente com titulação obtida em programas de pós- 

graduação stricto sensu 

Será considerada 1 ação descumprida quando o indicador 2.7 do instrumento de avaliação obtiver 

conceito < 3. 

Ação 12 
A IES deverá garantir mínimo de 33% do corpo docente com regime de trabalho de tempo parcial ou 

integral. 

Será considerada 1 ação descumprida quando o indicador 2.9 do instrumento de avaliação obtiver 

conceito < 3. 

Ação 13 

A IES deverá disponibilizar salas de aula consideradas satisfatórias nos seguintes aspectos: quantidade de 

número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas 

previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

Será considerada 1 ação descumprida quando o indicador 3.4 do instrumento de avaliação obtiver 
conceito < 3. 

Ação 14 

A IES deverá disponibilizar de maneira suficiente laboratórios ou outros meios implantados de acesso à 

informática para o curso, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade de 

equipamentos relativa ao número total de usuários, acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política 
de atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço físico 

Será considerada 1 ação descumprida quando o indicador 3.5 do instrumento de avaliação obtiver 

conceito < 3. 

Ação 15 

A IES deverá garantir ambientes e laboratórios didáticos especializados, atendendo, de maneira suficiente, 
em uma análise sistêmica e global, aso aspectos: (i) quantidade de equipamentos adequada aos espaços 

físicos e vagas pretendidas/autorizadas; (ii) adequação, acessibilidade, atualização de equipamentos e 

disponibilidade de insumos; e (iii) apoio técnicos, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade 

Será considerada 1 ação descumprida quando os indicadores 3.9, 3.10, e 3.11 do instrumento de 
avaliação obtiverem, somados, conceito < 9. 

Caso um ou mais dos indicadores tenha recebido a indicação de NSA (Não se aplica), o(s) 

indicador(es) restante(s) deverá(ão) ter obtido conceito < 6 (3). 

Ação 16 

A IES deverá garantir acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, 

disponíveis na proporção média de 1 exemplar para a faixa de 10 vagas anuais autorizadas, além de estar 
informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. 

Será considerada 1 ação descumprida quando o indicador 3.6 do instrumento de avaliação obtiver 

conceito < 3. 

 

II.2.2. Da matriz de análise 

13. Uma vez expostos os critérios para que as ações sejam consideradas cumpridas pela IES, passa-se à matriz de análise dos 

critérios de dosimetria da pena administrativa. No caso do não cumprimento de algumas das ações pactuadas conforme matriz 

acima, a DISUP adotará as seguintes medidas: 

Ação descumprida Padrão decisório 

Ação 1 CC 1 ou 2, independentemente do Conceito nas Dimensões 2 e 3: Desativação do Curso. 
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Ações 1 e 4 a 16 

CC = 3 

- 4 ações não atendidas - redução em 20% do número de vagas autorizadas, considerando-se como base o número ofertado no ano de 2012, de acordo 
com os dados do Censo da Educação Superior, calculado pelo INEP + necessidade de visita no próximo ato autorizativo. 

- 5 ações não atendidas - redução em 30% do número de vagas autorizadas, considerando-se como base o número ofertado no ano de 2012, de acordo 

com os dados do Censo da Educação Superior, calculado pelo INEP + necessidade de visita no próximo ato autorizativo. 
- 6 ações não atendidas - redução em 40% do número de vagas autorizadas, considerando-se como base o número ofertado no ano de 2012, de acordo 

com os dados do Censo da Educação Superior, calculado pelo INEP + necessidade de visita no próximo ato autorizativo. 

- Mais de 6 ações não atendidas: Desativação do Curso. 

CC = 4 

- 4 ações não atendidas - redução em 10% do número de vagas autorizadas, considerando-se como base o número ofertado no ano de 2012, de acordo 

com os dados do Censo da Educação Superior, calculado pelo INEP + necessidade de visita no próximo ato autorizativo. 

- 5 ações não atendidas - redução em 20% do número de vagas autorizadas, considerando-se como base o número ofertado no ano de 2012, de acordo 

com os dados do Censo da Educação Superior, calculado pelo INEP + necessidade de visita no próximo ato autorizativo. 

- 6 ações não atendidas - redução em 30% do número de vagas autorizadas, considerando-se como base o número ofertado no ano de 2012, de acordo 
com os dados do Censo da Educação Superior, calculado pelo INEP + necessidade de visita no próximo ato autorizativo. 

- 7 ações não atendidas - redução em 40% do número de vagas autorizadas, considerando-se como base o número ofertado no ano de 2012, de acordo 

com os dados do Censo da Educação Superior, calculado pelo INEP + necessidade de visita no próximo ato autorizativo. 
- Mais de 7 ações não atendidas: Desativação do Curso. 

CC = 5 

- 5 ações não atendidas - redução em 10% do número de vagas autorizadas, considerando-se como base o número ofertado no ano de 2012, de acordo 
com os dados do Censo da Educação Superior, calculado pelo INEP + necessidade de visita no próximo ato autorizativo. 

- 6 ações não atendidas redução em 20% do número de vagas autorizadas, considerando-se como base o número ofertado no ano de 2012, de acordo 

com os dados do Censo da Educação Superior, calculado pelo INEP + necessidade de visita no próximo ato autorizativo. 
- Mais de 7 ações não atendidas - redução em 30% do número de vagas autorizadas, considerando-se como base o número ofertado no ano de 2012, 

de acordo com os dados do Censo da Educação Superior, calculado pelo INEP + necessidade de visita no próximo ato autorizativo. 

 

14. A redução de vagas autorizadas deverá sempre assegurar o mínimo de 40 (quarenta) totais autorizadas para o curso. 

II.3 - Da Matriz de Penalidades em caso de não adesão ao PC 

15. Tendo o Ministério da Educação oportunizado às IES prazo para apresentarem compromisso de melhorias referente aos seus 

cursos do ciclo azul, as Instituições restavam então incumbidas da obrigação de aderir a Protocolo de Compromisso perante a 

DIREG, de forma a comprometer-se a superar as deficiências na qualidade da educação apontadas pela obtenção de um CPC 

insatisfatório na avaliação do SINAES. 

16. Portanto, nos casos em que oportunizada à IES prazo para apresentação de compromisso de melhorias, não havendo adesão a 

PC junto à DIREG, resta patente a configuração de irregularidade da IES. Cumpre frisar que a nova oportunidade de saneamento 
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de deficiências não é possível no caso de irregularidades, pois a mera correção e subsequente conformação aos parâmetros da 

legislação da educação não afasta a ocorrência do ilícito administrativo. A situação irregular, por si só, representa um ilícito, uma 

infração administrativa. Configurada a irregularidade, está o MEC no seu poder-dever de aplicar as medidas coercitivas cabíveis 

no bojo de processo administrativo para aplicação de penalidades, nos termos do Decreto nº 5.773, de 2006. 

17. Tendo em vista o risco iminente e a ameaça aos alunos representados por cursos de Instituições (i) com conceitos de qualidade 

CPC insatisfatórios e (ii) que sequer se apresentaram junto ao MEC firmando compromisso para apresentar melhorias no prazo 

devido, de pronto cabe à DISUP/SERES/MEC adotar providências acauteladoras para assegurar a higidez dos programas federais 

de acesso e incentivo ao ensino. Assim, com fulcro no disposto no art. 69-A, parágrafo único, do Decreto no 5.773/2006, 

recomenda-se que sejam aplicadas medidas cautelares adicionais de: 

i. suspensão de novos contratos de Financiamento Estudantil (FIES) e de participação em processo seletivo para oferta de bolsas 

do Programa Universidade para Todos (PROUNI), bem como restrição de participação no Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), estritamente em relação ao curso do ciclo azul objeto Despacho SERES/MEC nº 

192/2012 para o qual a IES não tenha assinado o PC. 

18. Outrossim, recomenda-se que sejam abertos processos administrativos para aplicação de penalidades de imediato, a fim de que 

as penalidades previstas no art. 52 do Decreto nº 5.773/2006 sejam convoladas nas seguintes penalidades a serem aplicadas: 

(i)suspensão de ingresso no curso do ciclo azul objeto Despacho SERES/MEC nº 192/2012 para o qual a IES não tenha assinado 

o PC, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos; 

ii. suspensão das prerrogativas de autonomia previstas no art. 53, incs. I e IV, e parágrafo único, incs. I e II, da Lei n.º 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, e previstas no art. 2º do Decreto nº 5.786, de 2006, em relação ao curso de mesma nomenclatura, 

para as Universidades e os Centros Universitários, por 2 (dois) anos; e 
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iii. vedação de abertura de novos processos de regulação no sistema e- MEC referentes à autorização de curso de graduação 

de mesma nomenclatura, na modalidade presencial e na modalidade a distância - EAD. 

II.4 - Fatores de agravamento 

19. Foi incluído nas matrizes um fator de agravamento. Trata-se da constatação de deficiências reiteradas nos cursos do ciclo azul 

da instituição de educação superior. Isto ocorre quando a IES possui protocolo de compromisso instaurado para mais de um curso 

superior do ciclo azul que já tenha passado por avaliação in loco em protocolo de compromisso, em virtude do curso ter obtido 

resultado insatisfatório no CPC do ano de 2012. Dessa forma, se após a visita em protocolo de compromisso, os relatórios de 

avaliação in loco demonstrarem que as deficiências ainda persistem nos diferentes cursos do Ciclo Azul, é de se concluir que não 

se trata apenas de um problema pontual da IES, relacionado ao curso superior em questão, mas um problema nos cursos do 

referido ciclo da instituição. Diante dessa constatação, será sugerida a aplicação de um adicional de 10% (dez por cento) de 

redução do total de vagas autorizadas em cada curso por se verificar deficiência reiterada nos cursos do ciclo azul. 

II.3 - Disposições finais 

20. A redução de vagas aplicada por decisão definitiva em processo administrativo não é passível de revisão pela SERES. Qualquer 

pedido de aumento de vagas deve seguir as regras determinadas pela Instrução Normativa nº 3, de janeiro de 2013, da 

SERES/MEC, publicada no DOU em 24 de janeiro de 2013, e suas eventuais alterações, em especial a disposição do art. 11 c/c 

a do art. 2º, inc. V da referida Instrução Normativa. 

 

III. – CONCLUSÃO 

21. Sugere-se que os critérios acima descritos sejam publicados no Diário Oficial da União. 
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Brasília, 3 de dezembro de 2014. 

À consideração superior. 

TATIANA DE CAMPOS ARANOVICH 

Coordenadora Geral de Supervisão Especial 

Em 3 de dezembro de 2014. 

PEDRO CARVALHO LEITÃO 

Diretor de Supervisão da Educação Superior 

Em 3 de dezembro de 2014. 

MARTA WENDEL ABRAMO 

Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

Aprovo encaminhamento. Em 3 de dezembro de 2014. 

 

________________________ 

¹Sistema de tramitação processual dos atos de regulação de instituições e cursos de educação superior. Disponível em: 

https://emec.mec.gov.br/mec/ 

² Sem prejuízo da possibilidade de apresentação de recurso ao Conselho Nacional de Educação - CNE, com fundamento no art. 53 do 
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Decreto nº 5773/2006. 

³ "Art. 11. As IES que tiveram redução de vagas dec’orrentes de penalidade definitiva em processo administrativo poderão solicitar novo 

aumento de vagas observando as disposições e procedimentos desta Instrução Normativa, em especial, o prazo de que trata o artigo 2º, inciso 

V." 

"Art. 2º O pedido de aumento de vagas deve observar os seguintes requisitos, cumulativamente: 

V - não ter o curso sofrido penalidade nos últimos 2 (dois) anos;". 

 

(Publicação no DOU nº 237, de 08.12.2014, Seção 1, páginas 22 a 24) 


