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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHOS DO SECRETÁRIO 

 

Em 29 de agosto de 2012 

 

Nº - 99 

INTERESSADO: UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO. UF: SP 

PROCESSOS: 23000.025982/2007-22 (CAMPUS SÃO PAULO) 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no exercício de suas atribuições previstas no ordenamento legal vigente, 

acolhendo integralmente a Nota Técnica nº 485/2012 - DISUP/SERES/MEC, inclusive 

como motivação, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/99, e com fulcro nos arts 

206, VII, 209, I e II e 211, § 1º, da Constituição Federal, no art. 46 da Lei nº 9.394/96, 

no art. 2º, I, VI e XIII, da Lei nº 9.784/1999, e nos art. 49 a 54 e 57 do Decreto nº 

5.773/2006, determina que: 

1. Seja reconhecida como definitiva a penalidade aplicada ao curso de 

Direito (cód. 7204) da Universidade Camilo Castelo Branco - campus São 

Paulo, localizado no município de São Paulo/SP, para que passe a ofertar 

560 (quinhentos e sessenta) vagas totais anuais, como forma de 

convolação da penalidade de desativação de curso, até a renovação de 

seu ato autorizativo no vigente ciclo avaliativo do SINAES, após a 

publicação de novo Conceito Preliminar de Curso (CPC) satisfatório, 

representando coisa julgada administrativa; 

2. Seja arquivado o processo nº 23000.025982/2007-22, afeto à 

Universidade Camilo Castelo Branco (campus São Paulo), em razão do 

exaurimento de seu objeto; 

3. Seja a Universidade Camilo Castelo Branco notificada da publicação do 

presente Despacho. 
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Nº - 100 

INTERESSADO: Universidade da Amazônia. UF: PA 

PROCESSO: 23000.025978/2007-64 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, tendo em vista que: (i) a Universidade da Amazônia acatou expressamente 

a decisão proferida pelo MEC de redução de vagas de seu curso de Direito, para que 

passe a ofertar 540 (quinhentas e quarenta) vagas totais anuais; (ii) a IES cessou 

ingresso ao curso de Direito ofertado pela UNAMA em seu campus BR, em atenção ao 

item '2' do Despacho nº 61/2011- CGSUP/SERES/MEC, publicado no DOU em 

22/07/11; e (iii) a IES apresentou comprovação da divulgação determinada no item '4' 

do Despacho nº 61/2011- CGSUP/SERES/MEC; adotando como base as razões 

expostas na Nota Técnica nº 486/2012-DISUP/SERES/MEC/ID, e com fundamento 

expresso nos arts. 9º, IX, e 46, § 1º, da Lei nº 9.394/96; 63, IV, e § 2º, da Lei nº 9.784/99; 

1º, § 2º, 3º, 5º, § 2º, VI e VIII, e 52 do Decreto nº 5773/06, no uso de suas atribuições 

legais, determina que: 

1. Seja reconhecida como definitiva a penalidade aplicada ao curso de 

Direito (cód. 8061) da Universidade da Amazônia, loca- lizado no 

município de Belém, estado do Pará, para que passe a ofertar 540 

(quinhentas e quarenta) vagas totais anuais, como forma de convolação 

da penalidade de desativação de curso, até a renovação de seu ato 

autorizativo no vigente ciclo avaliativo do SINAES, representando coisa 

julgada administrativa; 

2. Seja arquivado o processo nº 23000.025978/2007-64, afeto à 

Universidade da Amazônia, em razão do exaurimento de seu objeto; 

3. Seja a Universidade da Amazônia notificada do teor do presente 

Despacho. 

 

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS 

 

(Publicação no DOU nº 242, de 17.12.2012, Seção 1, página 26) 


