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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHO DA SECRETÁRIA 

Em 23 de setembro de 2014 

 

Nº 240 - 

INTERESSADO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO - UNIFAI (COD. 161) 

UF: SP 

PROCESSO: 23000.007457/2010-21. 

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 

integralmente a Nota Técnica nº 861/2014-CGSO/DISUP/SERES/MEC, inclusive como 

motivação, nos termos do art. 50, §1º, da Lei n.º 9784, de 29 de janeiro de 1999, e com 

fulcro nos princípios da ampla defesa, do contraditório, da razoabilidade e da 

proporcionalidade, e nos arts. 2º, VI, X, 29 e 65 - por analogia - da Lei nº 9.784, de 1999, 

e arts. 45 ao 57, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, determina: 

i. a aplicação, contra o Centro Universitário Assunção - UNIFAI (COD. 161), 

da sanção administrativa de suspensão temporária de prerrogativas da 

autonomia de criação de novos cursos e da majoração do número de 

vagas dos cursos ofertados quando da publicação deste Despacho, cujos 

efeitos deverão perdurar por 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

publicação; 

ii. que o Centro Universitário Assunção - UNIFAI (COD. 161) divulgue a 

presente decisão ao seu corpo discente, docente e técnico-

administrativo, por meio de aviso junto à sala de professores, à Secretaria 

de Graduação ou órgão equivalente e, se existente, por sistema 

acadêmico eletrônico, bem como, pelo prazo da penalidade, faça constar 

mensagem clara e ostensiva no seu sítio eletrônico esclarecendo que as 

prerrogativas de autonomia de criação de cursos e de fixação das vagas 

ofertadas nos cursos existentes quando da publicação do Despacho 
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estão suspensas por 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação; 

e 

iii. a notificação do Centro Universitário Assunção - UNIFAI (COD. 161) da 

presente decisão desta Secretaria, na forma do art. 53 do Decreto nº 

5.773, de 2006, concedendo a possibilidade de apresentação de recurso 

administrativo no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

MARTA WENDEL ABRAMO 

 

(Publicação no DOU nº 184, de 24.09.2014, Seção 1, página 27) 


