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GABINETE DO MINISTRO 

 

DESPACHOS DO MINISTRO 

Em 5 de dezembro de 2014 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer CNE nº 9, de 2014, da Câmara de 

Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, favorável à validação dos 

documentos escolares emitidos pelo Instituto Educacional TS Recreação, localizado na 

cidade de Kodama, Província de Saitama, no Japão, que atende cidadãos brasileiros 

residentes naquele país, conforme consta do Processo nº 23123.002214/2011-91. 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 130/2014, da Câmara de Educação 

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da 

Faculdade Redentor (FACREDENTOR) para oferta de cursos superiores na modalidade 

a distância, com sede na BR 356, nº 25, bairro Presidente Costa e Silva, Município de 

Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, mantida pela Sociedade Universitária Redentor 

(SUR), com sede no Município de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, observados tanto 

o prazo máximo de 3 (três) anos, fixado pelo Anexo III da Portaria Normativa nº 1, de 2 

de janeiro de 2014, conforme o art. 13, § 4º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, 

como a exigência avaliativa prevista no art. 10, § 7º, do mesmo Decreto, com 

abrangência de atuação nos polos presenciais: Unidade de Itaperuna - sede (localizado 

na BR 356, nº 25, bairro Presidente Costa e Silva, Município de Itaperuna, Estado do 

Rio de Janeiro) e Unidade de Campos (rua Doutor Beda, nº 112, bairro Turf Club, 

Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro), a partir da oferta dos 

cursos superiores de graduação em Engenharia Civil e Engenharia de Produção, 

bacharelados, com o número de vagas fixado pela Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, conforme consta do 

processo e-MEC nº 201109685. 
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Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 211/2014, da Câmara de Educação 

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da 

Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, localizada na Avenida 

Ivo Freire de Aguiar, s/nº, bairro Candeias, no Município de Vitória da Conquista, Estado 

da Bahia, a ser mantida pelo Instituto Educacional Santo Agostinho Ltda., localizado na 

Avenida Osmane Barbosa, nº 937, Conjunto Residencial JK, com sede no Município de 

Montes Claros, Estado de Minas Gerais, observando-se tanto o prazo máximo de 3 

(três) anos, fixado pelo Anexo III da Portaria Normativa nº 1, de 2 de janeiro de 2014, 

conforme o art. 13, § 4º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, como a exigência 

avaliativa prevista no artigo 10, § 7º, do mesmo Decreto, com a redação dada pelo 

Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, a partir da oferta do curso de graduação 

em Medicina (bacharelado) com o número de vagas totais anuais a ser definido pela 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da 

Educação, conforme consta do processo e-MEC nº 201203455. 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 69/2014, da Câmara de Educação 

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao recredenciamento da 

Faculdade Una de Contagem, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 6.620, 

bairro Beatriz, no município de Contagem, no Estado de Minas Gerais, mantida por 

Minas Gerais Educação S.A., localizada na Rua Aimores, nº 1451, Centro, no Município 

de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, 

fixado pelo Anexo III da Portaria Normativa nº 1, de 2 de janeiro de 2014, observado o 

disposto no art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7º, 

do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, conforme consta do processo e-MEC nº 

201111148. 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 135/2014, da Câmara de Educação 

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da 

Faculdade Melies de Tecnologia, a ser instalada na Alameda dos Maracatins, nº 961, 

Bairro Indianápolis, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, mantida pela 



 

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 3 de 4  

Academia Melies de Ensino Ltda. com sede no mesmo endereço, observados tanto o 

prazo máximo de 5 (cinco) anos, fixado pelo Anexo III da Portaria Normativa nº 1, de 2 

de janeiro de 2014, conforme o art. 13, § 4º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, 

como a exigência avaliativa prevista no artigo 10, § 7º, do mesmo Decreto, com a 

redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, a partir da oferta do 

curso de tecnologia em Produção Audiovisual, com 150 (cento e cinquenta) vagas totais 

anuais, conforme consta do processo e-MEC nº 201114403. 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação, HOMOLOGA o Parecer nº 207/2013, da Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação, nos termos do artigo 11 da Resolução 

CNE/CES nº 3/2010, favorável ao recredenciamento, em caráter excepcional, da 

Universidade Guarulhos, com sede na Praça Tereza Cristina, nº 1, Centro, no Município 

de Guarulhos, Estado de São Paulo, mantida pela Associação Paulista de Ensino e 

Pesquisa - APEP, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, pelo 

prazo máximo de 5 (cinco) anos, fixado pelo Anexo III da Portaria Normativa nº 1, de 2 

de janeiro de 2014, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 

2004, bem como o art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, devendo a 

Instituição ora recredenciada cumprir as seguintes metas: a) ampliar a oferta da pós-

graduação stricto sensu por meio de, pelo menos, mais um curso de mestrado e um de 

doutorado, reconhecidos pelo MEC, até 2016; b) ampliar para, no mínimo, 20% o 

número de docentes com titulação de doutor, de forma a atender ao referencial mínimo 

de qualidade estabelecido no instrumento de avaliação externa institucional para 

universidades; c) aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem nos cursos de 

graduação, aproveitando a elevação da titulação do corpo docente, com vistas à 

melhoria do desempenho dos estudantes no Enade; e d) adotar providências para a 

adaptação plena das suas instalações às pessoas com deficiência, conforme consta do 

processo e-MEC nº 200906423. 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer CNE/CES nº 237, de 2014, da Câmara de 

Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, em que votou favoravelmente 

à transformação das Faculdades Integradas do Brasil em Centro Universitário Autônomo 
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do Brasil, localizado no município de Curitiba, Estado do Paraná, mantido pelo 

Complexo de Ensino Superior do Brasil, com sede no Município de Curitiba, Estado do 

Paraná, observados tanto o prazo máximo de três anos, conforme o art. 13, § 4º, do 

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, como a exigência avaliativa prevista no art. 10, 

§ 7º, do mesmo Decreto, com a redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro 

de 2007, conforme consta do processo e-MEC nº 201200568. 

 

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES 

 

(Publicação no DOU nº 237, de 08.12.2014, Seção 1, página 11) 


