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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHOS DA SECRETÁRIA 

Em 15 de setembro de 2014 

 

Dispõe sobre a revogação de medidas cautelares preventivas e adicionais 

aplicadas à FACULDADE DOCTUM DE ADMINISTRAÇÃO DA SERRA (cód. 1243) com 

processo administrativo instaurado. Deferimento de adesão ao Termo de Saneamento 

de Deficiências - TSD nº 16/2012. Retorno ao trâmite do processo de supervisão. 

Nº 225 - 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, acolhendo a íntegra 

da Nota Técnica CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 814, de 2014, inclusive como 

motivação, em atenção ao disposto no arts. 206, VII, 209, I e II, 211, §1º e 214, III, da 

Constituição Federal, art. 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 2º 

e art. 3º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, bem como arts. 2º, 5º, 45 e 50, §1º, 

da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, arts. 11, §3º, 45 a 57 e 69-A do Decreto n.º 

5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 8.142, de 21 de novembro de 

2013, e a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 2010, 

do Ministério da Educação, determina que: 

i. Sejam revogadas as medidas cautelares incidentais adicionais em face 

da FACULDADE DOCTUM DE ADMINISTRAÇÃO DA SERRA (cód. 

1243) aplicadas por meio da Portaria SERES/MEC nº 361, de 2014. 

ii. Seja restabelecido o trâmite do processo nº 23000.000404/2013-01, 

mediante adesão da IES ao Termo de Saneamento de Deficiências - 

TSD, determinado pelo Despacho SERES/MEC nº 198, de 2012. 

iii. Sejam revogadas as medidas cautelares preventivas de sobrestamento 

dos processos de regulação, vedação da abertura de novos processos 

de regulação e limitação das quantidades de novos ingressos, nos termos 

do item 3 do Despacho SERES/MEC nº 198, de 2012, considerando a 

obtenção de resultado satisfatório no IGC de 2012, conforme Portaria nº 

695, de 2013, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, publicada no Diário Oficial da União de 6 de dezembro 
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de 2013. 

iv. Seja notificada a FACULDADE DOCTUM DE ADMINISTRAÇÃO DA 

SERRA (cód. 1243) do teor da decisão, por meio eletrônico, pelo sistema 

de comunicação do e-MEC, conforme disposto no art. 1º e seus 

parágrafos da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 

2010. 

 

Dispõe sobre a revogação de medidas cautelares preventivas e adicionais 

aplicadas à Instituição FACULDADES INTEGRADAS DE CARATINGA (cód. 1568) com 

processo administrativo instaurado. Deferimento de adesão ao Termo de Saneamento 

de Deficiências - TSD nº 15/2012. Retorno ao trâmite do processo de supervisão. 

Nº 226 - 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, acolhendo a íntegra 

da Nota Técnica CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 815, de 2014, inclusive como 

motivação, em atenção ao disposto no arts. 206, VII, 209, I e II, 211, §1º e 214, III, da 

Constituição Federal, art. 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 2º 

e art. 3º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, bem como arts. 2º, 5º, 45 e 50, §1º, 

da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, arts. 11, §3º, 45 a 57 e 69-A do Decreto n.º 

5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 8.142, de 21 de novembro de 

2013, e a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 2010, 

do Ministério da Educação, determina que: 

i. Sejam revogadas as medidas cautelares incidentais adicionais em face 

da Instituição FACULDADES INTEGRADAS DE CARATINGA - FIC (cód. 

1568) aplicadas por meio da Portaria SERES/MEC nº 361, de 2014. 

ii. Seja restabelecido o trâmite do processo nº 23000.000569/2013-01, 

mediante adesão da IES ao Termo de Saneamento de Deficiências - 

TSD, determinado pelo Despacho SERES/MEC nº 197, de 2012. 

iii. Sejam revogadas as medidas cautelares preventivas de sobrestamento 

dos processos de regulação, vedação da abertura de novos processos 

de regulação e limitação das quantidades de novos ingressos, nos termos 

do item 3 do Despacho SERES/MEC nº 197, de 2012, considerando a 

obtenção de resultado satisfatório no IGC referente a 2012, conforme 
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Portaria nº 695, de 2013, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, publicada no Diário Oficial da União de 6 

de dezembro de 2013. 

iv. Seja notificada a Instituição FACULDADES INTEGRADAS DE 

CARATINGA - FIC (cód. 1568) do teor da decisão, por meio eletrônico, 

pelo sistema de comunicação do e-MEC, conforme disposto no art. 1º e 

seus parágrafos da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada 

em 2010. 

 

Dispõe sobre a revogação de medidas cautelares adicionais aplicadas pela 

Portaria nº 361, de 2014 à FACULDADE DOCTUM DA SERRA (cód. 1634) com 

processo administrativo instaurado. Deferimento de adesão ao Termo de Saneamento 

de Deficiências - TSD nº 15/2012. Retorno ao trâmite do processo de supervisão. 

Nº 227 - 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, acolhendo a íntegra 

da Nota Técnica CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 816, de 2014, inclusive como 

motivação, em atenção ao disposto no arts. 206, VII, 209, I e II, 211, §1º e 214, III, da 

Constituição Federal, art. 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 2º 

e art. 3º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, bem como arts. 2º, 5º, 45 e 50, §1º, 

da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, arts. 11, §3º, 45 a 57 e 69-A do Decreto n.º 

5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 8.142, de 21 de novembro de 

2013, e a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 2010, 

do Ministério da Educação, determina que: 

i. Sejam revogadas as medidas cautelares incidentais adicionais em face 

da FACULDADE DOCTUM DA SERRA (cód. 1634) aplicadas por meio 

da Portaria SERES/MEC nº 361, de 2014. 

ii. Seja restabelecido o trâmite do processo nº 23000.000574/2013-14, 

mediante adesão da instituição de educação superior ao Termo de 

Saneamento de Deficiências - TSD, determinado pelo Despacho 

SERES/MEC nº 197, de 2012. 

iii. Sejam mantidas as medidas cautelares de sobrestamento dos processos 

de regulação, vedação da abertura de novos processos de regulação e 
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limitação das quantidades de novos ingressos, nos termos do item 3 do 

Despacho SERES/MEC nº 197, de 2012, até que seja verificado o 

saneamento de deficiências determinado. 

iv. Seja notificada a FACULDADE DOCTUM DA SERRA (cód. 1634) do teor 

da decisão, por meio eletrônico, pelo sistema de comunicação do e-MEC, 

conforme disposto no art. 1º e seus parágrafos da Portaria Normativa 

MEC nº 40, de 2007, republicada em 2010. 

 

Dispõe sobre a revogação de medidas cautelares adicionais aplicadas ao 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA - IESA (cód. 

1951) com processo de administrativo instaurado pela Portaria nº 361, de 2014. 

Nº 228 - 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, acolhendo a íntegra 

da Nota Técnica CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 817, de 2014, inclusive como 

motivação, em atenção ao disposto no arts. 206, VII, 209, I e II, 211, §1º e 214, III, da 

Constituição Federal; art. 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 1996; art. 2º e art. 3º da Lei nº 

10.861, de 2004; bem como arts. 2º, 5º, 45 e 50, §1º, da Lei n.º 9.784, de 1999; arts. 11, 

§3º, 45 a 57 e 69-A do Decreto n.º 5.773, de 2006, alterado pelo Decreto nº 8.142, de 

2013; e Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, com suas alterações, determina que: 

i. Sejam revogadas as medidas cautelares adicionais em face do 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA - 

IESA (cód. 1951) aplicadas por meio da Portaria SERES/MEC nº 361, de 

2014; 

ii. Seja restabelecido o trâmite do processo administrativo nº 

23000.020695/2013-74, para verificação de saneamento de deficiências 

determinado pelo Despacho SERES/MEC nº 207, de 2013; 

iii. Sejam mantidas as medidas cautelares aplicadas em face do INSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA - IESA (cód. 

1951) aplicadas por meio do Despacho SERES/MEC nº 207, de 2013, 

até que seja verificado o saneamento de deficiências determinado; 

iv. Seja mantido o trâmite do processo de recredenciamento nº 200804511, 
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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. 

v. Seja notificado o INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR 

DE SAMAMBAIA - IESA (cód. 1951) do teor deste Despacho. 

 

Dispõe sobre o arquivamento do processo de supervisão nº 23000.017932/2011-

58. 

Nº 229 - 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 818/2014-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

i. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017932/2011-58, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006. 

ii. Sejam revogados os efeitos das medidas cautelares aplicadas ao curso 

de Educação Física (cód. 1111526) do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

JORGE AMADO - UNIJORGE (cód. 1185), por meio do Despacho nº 253, 

de 1º de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União em 2 

de dezembro de 2011. 

iii. Seja o CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO - UNIJORGE (cód. 

1185) notificado da publicação do presente Despacho de arquivamento, 

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

 

Dispõe sobre a decisão de processo administrativo instaurado em face do curso 

FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES - FAR (cód. 2288). Processo MEC nº 

23000.000442/2013-84. 
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Nº 230 - 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 819/2014-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

i. Sejam revogadas as medidas cautelares adicionais em face da 

FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES - FAR (cód. 2288) aplicadas por 

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

ii. Seja restabelecido o trâmite do processo nº 23000.000442/2013-84, para 

verificação de saneamento de deficiências determinado pelo Despacho 

SERES/MEC nº 198, de 2012. 

iii. Sejam mantidas as medidas cautelares aplicadas em face da 

FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES - FAR (cód. 2288) aplicadas por 

meio do Despacho SERES/MEC nº 198, de 2012, até que seja verificado 

o saneamento de deficiências determinado. 

iv. Seja restabelecido e mantido o trâmite do processo de 

Recredenciamento nº 200906810, 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. 

v. Seja a FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES – FAR (cód. 2288) 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. 

vi. Seja notificada a FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES - FAR (cód. 

2288) do teor deste Despacho. 

 

MARTA WENDEL ABRAMO 

(Publicação no DOU nº 178, de 16.09.2014, Seção 1, páginas 30 e 31) 


