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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHOS DO SECRETÁRIO 

 

Em 16 de dezembro de 2013 

 

Dispõe sobre o descredenciamento da Faculdade de Tecnologia AD 1, 

referente ao processo administrativo nº 23000.003858/2011-92. 

Nº 216 - 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 n° 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 812 /2013/DI- SUP/SERES/MEC, determina que: 

I. Seja DESCREDENCIADA com base no artigo 46, § 1º da Lei nº 9.394, 

de 1996, e no artigo 52, IV, do Decreto nº 5.773, de 2006, a Faculdade 

de Tecnologia AD1 (código no sistema e-MEC nº 4091), cujo endereço 

de funcionamento, divulgado na internet, é na QI 17, Lotes 21 a 25, 

Setor Industrial de Taguatinga, Distrito Federal, mantida pelo ITEC - 

Instituto Tecnológico da Educação do Distrito Federal Ltda. (código 

2571); 

II. Sejam desativados os cursos de graduação ministrados pela Faculdade 

de Tecnologia AD1 e imediatamente suspensas quaisquer atividades de 

graduação e/ou pós-graduação oferecidas pela Instituição; 

III. A Faculdade de Tecnologia AD1 e sua mantenedora, na pessoa de 

seus representantes legais, se responsabilizem pela guarda e gestão 

dos documentos acadêmicos até a comprovação, a esta Secretaria, da 
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entrega dos documentos acadêmicos aos alunos, inclusive aqueles que 

se encontram com matrículas trancadas e aqueles que já concluíram os 

cursos, preservando-se as atividades da secretaria acadêmica da 

instituição; 

IV. A Faculdade de Tecnologia AD1 e sua mantenedora, na pessoa de 

seus representantes legais, apresentem a esta Secretaria, no prazo de 

30 (trinta) dias, relação de estudantes, agrupados por curso, situação 

de vínculo institucional de acordo com o regimento, semestre em curso, 

com respectivos dados pessoais, endereço e telefone; 

V. A Faculdade de Tecnologia AD1 e sua Mantenedora, na pessoa dos 

representantes legais, apresentem a esta Secretaria, em 30 (trinta) dias, 

os projetos pedagógicos, as grades curriculares e os planos de ensino 

(ementas e bibliografias) dos cursos ofertados, devidamente 

atualizados; 

VI. A Faculdade de Tecnologia AD1 e sua Mantenedora, na pessoa dos 

representantes legais, publiquem, no prazo de 10 (dez) dias, em pelo 

menos dois jornais de maior circulação no Distrito Federal, a decisão 

contida no presente Despacho, indicando o responsável pela IES, 

telefone e o local de atendimento aos alunos para entrega de 

documentação acadêmica e demais orientações; 

VII. Sejam sobrestados os processos regulatórios da Faculdade de 

Tecnologia AD1 (código no sistema e-MEC nº 4091), mantida pelo ITEC 

- Instituto Tecnológico da Educação do Distrito Federal Ltda. (código 

2571); 

VIII. Seja a Faculdade de Tecnologia AD1, na pessoa de seus 

representantes legais, notificada do conteúdo do presente Despacho e 

da possibilidade de apresentação de recurso contra a decisão de 

aplicação da penalidade de descredenciamento ao Conselho Nacional 

de Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 

recebimento da notificação, nos termos do art. 53 do Decreto nº 5.773, 

de 2006. 
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Dispõe sobre o descredenciamento da Faculdade AD 1, referente ao processo 

administrativo nº 23000.010009/2010-12. 

Nº 217 - 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 n° 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 813/2013/DI- SUP/SERES/MEC, determina que: 

I. Seja DESCREDENCIADA com base no artigo 46, § 1º da Lei nº 9.394, 

de 1996, e no artigo 52, IV, do Decreto nº 5.773, de 2006, a Faculdade 

AD1 (código e-MEC nº 1172), cujo endereço de funcionamento de fato é 

diverso daquele informado no ato de credenciamento, na C07, Lote 10, 

2º andar, Praça do Relógio - Centro, Taguatinga/DF, Distrito Federal, 

mantida pela União Brasileira de Educação e Participações S/C Ltda. 

(código e-MEC 2436); 

II. Sejam desativados os cursos de graduação ministrados pela Faculdade 

AD1 e imediatamente suspensas quaisquer atividades acadêmicas de 

cursos de graduação e/ou pós-graduação lato sensu; 

III. A Faculdade AD1 e sua mantenedora, na pessoa de seus 

representantes legais, se responsabilizem pela guarda e gestão dos 

documentos acadêmicos até a comprovação, a esta Secretaria, da 

entrega dos documentos acadêmicos aos alunos, inclusive aqueles que 

se encontram com matrículas trancadas e aqueles que já concluíram os 

cursos na instituição, preservando-se as atividades da secretaria 

acadêmica da instituição; 

IV. A Faculdade AD1 e sua mantenedora, na pessoa de seus 

representantes legais, apresentem a esta Secretaria, no prazo de 30 

(trinta) dias, relação de estudantes, agrupados por curso, situação de 

vínculo institucional de acordo com o regimento, semestre em curso, 
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com respectivos dados pessoais, endereço e telefone; 

V. A Faculdade AD1 e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, apresentem a esta Secretaria, em 30 (trinta) dias, os projetos 

pedagógicos, as grades curriculares e os planos de ensino (ementas e 

bibliografias) dos cursos ofertados, devidamente atualizados; 

VI. A Faculdade AD1 e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, publiquem, no prazo de 10 (dez) dias, em pelo menos dois 

jornais de maior circulação no Distrito Federal, a decisão contida no 

presente Despacho, indicando o responsável pela IES, telefone e o 

local de atendimento aos alunos para entrega de documentação 

acadêmica e demais orientações; 

VII. Sejam sobrestados os processos regulatórios da Faculdade AD1 

(código e-MEC nº 1172), mantida pela União Brasileira de Educação e 

Participações S/C Ltda. (código e-MEC 2436); 

VIII. Seja a Faculdade AD1, na pessoa de seus representantes legais, 

notificada do conteúdo do presente Despacho e da possibilidade de 

apresentação de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade 

de descredenciamento ao Conselho Nacional de Educação, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da notificação, nos 

termos do art. 53 do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS 

 

(Publicação no DOU n.º 244, de 17.12.2013, Seção 1, paginas 24 e 25) 

 


