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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHOS DO SECRETÁRIO 

Em 30 de agosto de 2013  

 

Dispõe sobre o arquivamento do processo de supervisão nº 

23000.017972/2011-08. 

Nº 159 - 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 532/2013-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1.Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017972/2011-08, 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 

Fisioterapia (cód. 81351) da FACULDADE SANTA MARIA - FSM (cód. 2158), por meio 

do Despacho nº 249, de 30 de novembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União 

em 5 de dezembro de 2011. 

3.Seja a FACULDADE SANTA MARIA - FSM (cód. 2158) 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 

23000.017951/2011-84  

Nº 160 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 
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SUPERIOR, no uso de suas 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 9.394/96, 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 533/2013-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1.Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017951/2011-84, com 

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

2.Sejam revogados os efeitos das medidas cautelares aplicadas à 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP (código 671) por meio do Despacho nº 

253, de 01 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 02 

de dezembro de 2011. 

3.Seja a UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP (código 671) 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 

23000.018128/2011-96. 

Nº 161 - 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 534/2013-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1.Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.018128/2011-96, com 
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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. 50049) da FACULDADE ASSIS GURGACZ - FAG (1336), 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 a FACULDADE ASSIS GURGACZ - FAG (1336) 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 

23000.017848/2011-34. 

Nº 162 - 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 486/2013-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1.Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017848/2011-34, 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 

Farmácia (cód. 67223) da FACULDADE ASSIS GURGACZ - FAG (1336), por meio do 

Despacho nº 243, de 28 de novembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União 

em 29 de novembro de 2011. 

3.Seja a FACULDADE ASSIS GURGACZ - FAG (1336) notificada 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 

23000.017718/2011-00. 

Nº 163 - 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 535/2013-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1.Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017718/2011-00, 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 

Odontologia (cód. 20815) da UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - 

UNIFENAS (30), por meio do Despacho nº 241, de 28 de novembro de 2011, 

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

3.Seja a UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS (30) 

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 

23000.017944/2011-82 

Nº 164 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso de suas 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 
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fundamento expresso nos art. 206, VII, 209, I e II e 211, § 1º, da Constituição Federal; 

no art. 46 da Lei nº 9.394/96, 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 536/2013-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

1. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017944/2011-82, com 

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

2.Sejam revogados os efeitos das medidas cautelares aplicadas à 

FACULDADE AMERICANA - FAM (código1310) por meio do Despacho nº 250, de 30 

de novembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 01 de dezembro 

de 2011. 

3.Seja a FACULDADE AMERICANA - FAM (código 1310) 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 169 , de 02.09.2013, Seção 1, p. 21 e 22) 


