
 

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 1 de 5  

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHOS DO SECRETÁRIO 

 

Em 14 de junho de 2013 

 

Dispõe sobre o arquivamento do processo de supervisão nº 

23000.017885/2011-42. 

Nº - 107 - 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, 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 CGSE/DISUP/SERES/MEC 

nº 373, de 2013, determina que: 

i. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017885/2011-42, 

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 Enfermagem (cód. 69459) da UNIVERSIDADE DE FRANCA - 

UNIFRAN (496), por meio do Despacho nº 242, de 28 de novembro de 

2011, publicado no Diário Oficial da União em 29 de novembro de 2011. 

iii. Seja a UNIVERSIDADE DE FRANCA – UNIFRAN (496) 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 nº 

23000.017991/2011-26. 
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Nº - 108 - 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,  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 

CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 372, de 2013, determina que: 

i. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017991/2011-26, 

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 Fisioterapia (cód. 19959) da FACULDADE SANTA TEREZINHA - 

CEST (1115), por meio do Despacho nº 249, de 30 de novembro de 

2011, publicado no Diário Oficial da União em 05 de dezembro de 2011; 

iii. Seja a FACULDADE SANTA TEREZINHA – CEST (1115) 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 nº 

23000.017015/2011-73. 

Nº - 109 - 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, 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 

CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 371, de 2013, determina que: 
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i. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017015/2011-73, 

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 Medicina (cód. 7414) da UNIVERSIDADE IGUAÇU - UNIG (330), 

por meio do Despacho nº 234, de 17 de novembro de 2011, publicado 

no Diário Oficial da União em 18 de novembro de 2011; 

iii. Seja a UNIVERSIDADE IGUAÇU - UNIG (330) 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 nº 

23000.018076/2011-58. 

Nº - 110 - 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, 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 CGSE/DISUP/SERES/MEC 

nº 370, de 2013, determina que: 

i. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.018076/2011-58, 

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 Enfermagem (cód. 101922) da FACULDADE ESTÁCIO DO RIO 

GRANDE DO NORTE - ESTÁCIO FATERN (4566), por meio do 

Despacho nº 242, de 28 de novembro de 2011, publicado no Diário 

Oficial da União em 29 de novembro de 2011. 

iii. Seja a FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO NORTE – 

ESTÁCIO FATERN (4566) notificada da publicação do presente 

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

 

Dispõe sobre o arquivamento  do processo de supervisão nº 

23000.017988/2011-11. 

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, 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 CGSE/DISUP/SERES/MEC 

nº 369, de 2013, determina que: 

i. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017988/2011-11, 

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 Fisioterapia (cód. 46178) da FACULDADES INTEGRADAS 

PITÁGORAS - FIP-MOC (4256), por meio do Despacho nº 249, de 30 

de novembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União em 05 de 

dezembro de 2011. 

iii. Seja a FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS - FIP-MOC (4256) 

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 nº 23000.017968/2011-

31. 

Nº - 112 - 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, em atenção aos referenciais substantivos de qualidade expressos 

na legislação e nos instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e às normas 
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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 CGSE/DISUP/SERES/MEC 

nº 368, de 2013, determina que: 

i. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017968/2011-31, 

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 Enfermagem (cód. 68998) da FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO 

SERTÃO – FCRS (2135), por meio do Despacho nº 242, de 28 de 

novembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União em 29 de 

novembro de 2011. 

iii. Seja a FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO SERTÃO - FCRS (2135) 

notificada da publicação do presente Despacho de arquivamento, nos 

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

 

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS 

 

(Publicação no DOU n.º 118, de 21.06.2013, Seção 1, página 33) 


