
 

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 8  

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHO DO SECRETÁRIO 

 

Em 26 de junho de 2013 

 

Reconsideração de penalidade aplicada e arquivamento do processo 

administrativo nº 23000.025805/2007-46. 

 

Nº - 115 - 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 às normas que regulam o processo administrativo 

na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos art. 53 e 56, § 1º, 

da Lei nº 9.784, de 12 de dezembro de 1999, tendo em vista as razões expostas na 

Nota Técnica CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 400, de 2013, determina que: 

I. Seja deferido o pedido de reconsideração para revogar os efeitos da 

penalidade aplicada pelo Despacho CGSUP/DESUP/SESu/MEC nº 62, 

de 29 de abril de 2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 

5 de maio de 2011, ao curso de Direito (código eMEC 9837) da 

Universidade Guarulhos - UNG (481). 

II. Seja o processo administrativo n° 23000.025963/2007-04 arquivado. 

III. Seja a Universidade Guarulhos - UNG (481) notificada da publicação 

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

 

Em 4 de julho de 2013 

 

Dispõe sobre o arquivamento do processo de supervisão nº 

23000.0016354/2008-37 instaurado em face da Universidade do Sul de Santa Catarina 

- UNISUL (494). 
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Nº - 122 - 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 nº 423/2013- 

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

I. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.0016354/2008-37, 

com fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006. 

II. Seja instaurado novo processo de supervisão para verificar a prática 

de momentos presenciais nos cursos de educação a distância da 

Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL (494), com atenção 

principal à condução do estágio supervisionado nos cursos de 

Licenciatura, Direito e Pedagogia e a prática de laboratórios virtuais. 

III. Seja instaurado novo processo de supervisão em face da Universidade 

do Sul de Santa Catarina - UNISUL (494), para avaliar a legalidade dos 

polos de apoio presencial denominados "militares". 

IV. Seja determinado o encerramento das atividades nos polos de apoio 

presencial criados de forma irregular pela Universidade do Sul de 

Santa Catarina - UNISUL (494), após a publicação dos Editais que 

compuseram a lista de polos do termo de saneamento de deficiências, 

constante do Anexo I da Nota Técnica que fundamenta o presente 

despacho. 

V. Com relação à desativação do curso de Direito - EaD, seja determinado 

à Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL (494) as seguintes 

providências: 

a. Exclusão dos futuros alunos, selecionados em processo de 

vestibular em andamento, do Plano de Desativação apresentado; 

b. Transferência de todos os alunos residentes fora do Estado de 
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Santa Catarina; 

c. Encaminhamento à Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior de comprovação de residência de todos os 

estudantes remanescentes no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da notificação da decisão. 

VI. Em caso de falta de comprovação ou descumprimento das medidas 

determinadas no Despacho, seja instaurado processo administrativo para 

aplicação de penalidade prevista nos arts. 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 

1996, e 52 do Decreto nº 5.773, de 2006. 

VII. Seja a Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL (494) 

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 

23000.017938/2011-25. 

Nº - 123 - 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 nº 424/2013- 

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017938/2011-25, 

com fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; 

2. Sejam revogados os efeitos das medidas cautelares aplicadas ao curso 

de Nutrição (cód. 99613) da FACULDADE DE APUCARANA - FAP 

(1325), por meio do Despacho nº 250, de 30 de novembro de 2011, 

publicado no Diário Oficial da União em 1º de dezembro de 2011; 
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3. Seja a FACULDADE DE APUCARANA - FAP (1325) 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 

23000.018016/2011-35. 

Nº - 124 - 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 nº 425/2013- 

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.018016/2011-35, 

com fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; 

2. Sejam revogados os efeitos das medidas cautelares aplicadas ao curso 

de Educação Física (cód. 348488) da FACULDADE ESTÁCIO DE 

ALAGOAS – ESTÁCIO FAL (1298), por meio do Despacho nº 253, de 1º 

de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União em 2 de 

dezembro de 2011; 

3. Seja a FACULDADE ESTÁCIO DE ALAGOAS - ESTÁCIO FAL (1298) 

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 23000.017899/2011-

66. 

Nº - 125 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 



 

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 5 de 8  

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 nº 426/2013- 

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017899/2011-66, 

com fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; 

2. Sejam revogados os efeitos das medidas cautelares aplicadas ao curso 

de Nutrição (cód. 75109) do CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – 

UNINORTE (1422), por meio do Despacho nº 250, de 30 de novembro 

de 2011, publicado no Diário Oficial da União em 1º de dezembro de 

2011; 

3. Seja o CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE - UNINORTE (1422) 

notificado 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 

23000.017304/2011-72. 

Nº - 126 - 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 nº 427/2013- 

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

I. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017304/2011-72, 
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com fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; 

II. Sejam revogados os efeitos das medidas cautelares aplicadas ao 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA – UNICARIOCA (802), por meio 

do Despacho SERES/MEC nº 237, de 18 de novembro de 2011, 

publicado no Diário Oficial da União em 22 de novembro de 2011; 

III. Seja o CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA - UNICARIOCA (802) 

notificado 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 

23000.017336/2011-78. 

Nº - 127 - 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 nº 428/2013- 

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

I. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017336/2011-78, 

com fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; 

II. Sejam revogados os efeitos das medidas cautelares aplicadas ao 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - ICSH (1402), por 

meio do Despacho SERES/MEC nº 238, de 18 de novembro de 2011, 

publicado no Diário Oficial da União em 22 de novembro de 2011; 

III. Seja o INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - ICSH 

(1402) notificado da publicação do presente Despacho de arquivamento, 

nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999. 
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Dispõe sobre o arquivamento do processo de supervisão nº 

23000.000401/2013-98. 

Nº - 128 - 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 nº 429/2013- 

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

I. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.000401/2013-98, 

com fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; 

II. Sejam revogados os efeitos das medidas cautelares aplicadas ao Instituto 

de Ensino Superior João Alfredo de Andrade - IJAA (1314), por meio do 

Despacho SERES/MEC nº 198, de 19 de dezembro de 2012, publicado 

no Diário Oficial da União em 26 de dezembro de 2012; 

III. Seja o Instituto de Ensino Superior João Alfredo de Andrade - IJAA 

(1314) notificado 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 

23000.017936/2011-36. 

Nº - 129 - 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 
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2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 430/2013- 

GSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017936/2011-36, 

com fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; 

2. Sejam revogados os efeitos das medidas cautelares aplicadas ao curso 

de Biomedicina (cód. 74282) da FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA - 

FASI (3434), por meio do Despacho nº 248, de 30 de novembro de 2011, 

publicado no Diário Oficial da União em 1º de dezembro de 2011; 

3. Seja a FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA – FASI (3434) 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 128, de 05.07.2013, Seção 1, paginas 25 e 26) 


