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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHO DO SECRETÁRIO 

 

Em 4 de junho de 2014 

 

INTERESSADO: FACULDADE DE TECNOLOGIA EQUIPE DARWIN – FTED (e-

MEC 4095) UF: DF 

PROCESSO: 23000.006110/2012-22 

Nº 111 - O SECRETÁRIO 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 402/2014-CGSUP/DISUP/SERES/MEC, inclusive 

como motivação, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 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 11, § 4º, 47, § 1º, 48, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, determina: 

i. a aplicação, contra a Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin - FTED, 

da penalidade de suspensão da oferta de cursos de pós-graduação lato 

sensu por 2 (dois) anos contados da publicação deste Despacho, em 

convolação à penalidade de vedação da oferta de pós-graduação lato 

sensu; 

ii. que a Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin - FTED, quando atendidas 

às determinações contidas no item anterior, e se for do seu interesse, 

submeta à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

requerimento para reinicio da oferta, informando os cursos que pretende 

ofertar e respectivos cenários de oferta; 

iii. que a presente decisão deverá ser comunicada 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; 
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iv. que somente serão válidos os certificados de pós-graduação emitidos 

com data anterior à data da medida cautelar de suspensão de novos 

ingressos, ou seja, 1º de julho de 2013, bem como os certificados 

emitidos posteriores a citada dada, para os alunos que ainda não haviam 

finalizados os cursos, desde que o nome do aluno esteja contido na 

informação encaminhada pela IES no dia 17 de julho de 2013, a qual 

elenca os alunos matriculados naquela data; 

v. que caso seja apurada a emissão de Certificado para discente não 

constante na lista ou, ainda, seja verificado descumprimento ao item "i", 

será aberto de imediato processo administrativo para aplicação da 

penalidade prevista no art. 52, inciso IV, do Decreto nº 5.773, de 2006, 

sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal aos envolvidos; 

vi. que a Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin - FTED deverá ser 

mantida pela Associação Darwin de Educação e Pesquisa e deverá fazer 

uso apenas do seu CPNJ - 05.563.315/0001-60 - para formalização de 

contratos, convênios e afins; 

vii. que a Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin - FTED seja impedida da 

desoneração de verificação in loco em todos seus processos regulatórios 

de cursos de graduação e processo de re- credenciamento; e 

viii. a notificação da IES para apresentar, se desejar, recurso contra a decisão 

de aplicação de penalidade no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 53 do Decreto nº 5773, de 2006. 

 

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS 

 

(Publicação no DOU nº 106, de 05.06.2014, Seção 1, página 12) 


