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GABINETE DO MINISTRO

DESPACHOS DO MINISTRO

Em 10 de outubro de 2016

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer CNE/CES nº 545/2015, da Câmara de

Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que conheceu do recurso

interposto pela Faculdade São Francisco da Paraíba, com sede no município de

Cajazeiras, no estado da Paraíba, mantida pela Vera Claudino Educação Superior Ltda.,

sediada no mesmo município, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os

efeitos da decisão expressa na Portaria nº 402, de 29 de maio de 2015, da Secretaria

de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, que indeferiu o pedido de

autorização para o funcionamento do curso de Odontologia, bacharelado, conforme

consta do Processo nº 23001.000410/2016-11.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer CNE/CES nº 548/2015, da Câmara de

Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que conhece do recurso

interposto por Juan José Baeza Ruiz para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo

os efeitos contidos na decisão proferida pela Universidade Estadual de Mato Grosso do

Sul - UEMS, que indeferiu o pedido de revalidação do diploma de graduação em Direito,

emitido pela Universidade de Sevilla, na Espanha. Fica determinado, ainda, que a

UEMS, por intermédio de sua Procuradoria Jurídica, preste efetiva orientação ao

licenciado Juan José Baeza Ruiz, para que possa, se assim ainda o desejar, refazer o

pedido de revalidação de diploma de graduação em Direito, em uma instituição pública

cujas normas sejam compatíveis com o que estabelece a Resolução CNE/CES nº

8/2007, conforme consta do Processo nº 23001.000179/2014-02.

Nos termos do art. 2] da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 161/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade Araguaia (FARA) para oferta de cursos superiores na modalidade a distância,
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com sede na Rua 18, nº 81, bairro Centro, no Município de Goiânia, no Estado de Goiás,

mantida pela Sociedade de Educação e Cultura de Goiás S/C Ltda., com sede nos

mesmos Município e Estado, para oferta de cursos superiores na modalidade a

distância, com atividades presenciais obrigatórias na sede da instituição, observados

tanto o prazo de 4 (quatro) anos, fixado pela Portaria Normativa nº 2, de 4 de janeiro de

2016, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004, bem

como o art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, a partir da oferta inicial

dos cursos superiores de graduação em Administração, bacharelado, com 500

(quinhentas) vagas anuais, e Pedagogia, licenciatura, com 1.000 (mil) vagas anuais,

conforme consta do processo e-MEC nº 201355362.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 334/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade Fronteira, a ser instalada na Rua João Slaviero, nº 65, Bairro Jardim da

Glória, no Município de Taboão da Serra, no Estado de São Paulo, mantida pela

Fronteira Educacional Ltda., com sede no mesmo Município, observados tanto o prazo

de 4 (quatro) anos, conforme estabelece a Portaria Normativa nº 2, de 4 de janeiro de

2016, como a exigência avaliativa prevista no artigo 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9

de maio de 2006, com a redação dada pelo Decreto nº 6.303 de 2007, a partir da oferta

inicial dos cursos de Gestão Financeira, tecnológico, Engenharia de Produção,

bacharelado, Ciências Contábeis, bacharelado, Gestão da Tecnologia da Informação,

tecnológico, cada um com 200 (duzentas) vagas totais anuais, e Arquitetura e

Urbanismo, bacharelado, com 240 (duzentas e quarenta) vagas totais anuais, conforme

consta do processo e-MEC nº 201356450.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 341/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade de Educação e Formação, mantida pela Edufor Serviços Educacionais Ltda.

- ME, a ser instalada na Rua José Hipólito, n° 1270, no Município de Fortaleza, no

Estado do Ceará, observados tanto o prazo de 4 (quatro) anos, fixado pela Portaria

Normativa nº 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 10.870,

de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de
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2006, a partir da oferta inicial dos cursos superiores de graduação em Psicologia,

bacharelado; Administração, bacharelado; Engenharia de Produção, bacharelado;

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tecnológico e Ciências Contábeis,

bacharelado, com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais cada curso, conforme consta

do processo e-MEC nº 201404102.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 350/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade Cidade de Osasco, a ser instalada na Rua São Bento, nº 11, bairro Vila

Yolanda, no município de Osasco, no estado de São Paulo, mantida pela Sociedade

Educacional Marcos Mendonça Ltda. - ME., com sede no mesmo município e estado,

observados tanto o prazo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria Normativa nº 2, de 4 de

janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de

2004, bem como o art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, a partir da

oferta dos cursos superiores de graduação em Administração, bacharelado, com 200

(duzentas) vagas; Engenharia de Produção, bacharelado, com 100 (cem) vagas;

Enfermagem, bacharelado, com 100 (cem) vagas; Matemática, licenciatura, com 200

(duzentas) vagas; e Pedagogia, licenciatura, com 200 (duzentas) vagas, conforme

consta do processo e-MEC n º 201355942.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 370/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade Integrada de Vila Velha, situada à rua Cabo Aylson Simões, nº 1.170, Centro,

município de Vila Velha, estado do Espírito Santo, mantida pela Empresa Educacional

de Vila Velha de Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda., com sede no mesmo município e

estado, observados tanto o prazo de 4 (quatro) anos, fixado pela Portaria Normativa nº

2, de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de

maio de 2004, bem como o art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, a

partir da oferta dos cursos de Pedagogia (licenciatura), Administração (bacharelado),

Ciências Contábeis (bacharelado), Psicologia (bacharelado), e Educação Física

(licenciatura), com 100 (cem) vagas totais anuais cada, conforme consta do processo

e-MEC nº 201403174.



SANTOS JR. CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66
Rua Antonio Cia, 400 – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364

www.santosjunior.com.br

Página 4 de 8

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 183/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade Miriense, a ser instalada na Rodovia PA 151, nº 32, bairro Perpétuo Socorro,

município de Igarapé-Miri, estado do Pará, mantida pelo Instituto Esperança e

Profissional Escola Técnica Ltda. - ME, sociedade civil de direito privado com fins

lucrativos, com sede no município de Abaetetuba, estado do Pará, observados tanto o

prazo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria Normativa nº 2, de 4 de janeiro de 2016,

observado o disposto no art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o

art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, a partir da oferta inicial do curso

superior de licenciatura em Pedagogia, com 200(duzentas) vagas totais anuais,

conforme consta do processo e-MEC nº 201356363.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 339/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade Redentor de Paraíba do Sul- FACREDENTOR (código: 17933), a ser

instalada na Rua Visconde de Paraíba n.º 26, Centro, município de Paraíba do Sul,

estado do Rio de Janeiro, mantida pela Sociedade Universitária Redentor, com sede no

município de Itaperuna, estado do Rio de Janeiro, observados tanto o prazo de 4

(quatro) anos, fixado pela Portaria Normativa nº 2, de 4 de janeiro de 2016, observado

o disposto no art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7º,

do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, a partir da oferta dos seguintes cursos, no

grau bacharelado: Arquitetura e Urbanismo, com 100 vagas; Engenharia de Produção,

com 100 vagas; Engenharia Civil, com 100 vagas; Engenharia Mecânica, com 100

vagas; e Serviço Social, com 100 vagas, conforme consta do processo e-MEC nº

201304564.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 285/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade de Ciências de Goiana (FCG), a ser instalada na Rua da Telpe, nº 621, bairro

Centro, no município de Goiana, no estado de Pernambuco, mantida pelo Associação

de Ensino Superior Santa Terezinha, com sede no município de Timbaúba, no estado
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de Pernambuco, observados tanto o prazo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria

Normativa nº 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 10.870,

de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de

2006, a partir da oferta do Curso Superior de Tecnologia em Logística, com oferta de

100 (cem) vagas totais anuais, conforme consta do processo e-MEC nº 201203539.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 297/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade Capixaba de Cariacica, a ser instalada na avenida Antônio Peixoto, s/nº,

bairro Vera Cruz, no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo, mantida pela

Empresa Capixaba de Cariacica de Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda., com sede e foro

no mesmo município e estado, observados tanto o prazo de 3 (três) anos, fixado pela

Portaria Normativa nº 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4º da Lei

nº 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9

de maio de 2006, a partir da oferta dos cursos superiores de Engenharia Civil,

Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Psicologia e Arquitetura e Urbanismo,

todos bacharelados, com 100 (cem) vagas totais anuais cada, conforme consta do

processo e-MEC nº 201404195.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 271/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade de Tecnologia e Educação de Goiás - FATEG, a ser instalada na Rua

Itapeva, Quadra 34, Lote 04, bairro Vila Santa Rosa, no município de Senador Canedo,

no estado de Goiás, mantida pelo Instituto de Tecnologia e Educação de Goiás - EIRELI

- ME, com sede no mesmo município e estado, observados tanto o prazo de 3 (três)

anos, fixado pela Portaria Normativa nº 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto

no art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10 § 7º, do Decreto

nº 5.773, de 9 de maio de 2006, a partir da oferta do curso de graduação em

Administração, Bacharelado, com 180 (cento e oitenta) vagas totais anuais para os dois

turnos, conforme consta do processo e-MEC nº 201403854.
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Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 233/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade Católica Cavanis do Sudoeste do Pará (FCCSP), situada na rua Novo

Progresso, nº 59, bairro Rui Pires de Lima, no município de Novo Progresso, no estado

do Pará, mantida pela Sociedade Educacional Católica do Oeste do Pará, com sede no

mesmo município e estado, observados tanto o prazo de 3 (três) anos, fixado pela

Portaria Normativa nº da Lei nº 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto no art.

4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7º, do Decreto nº

5.773, de 9 de maio de 2006, a partir da oferta inicial do curso superior de graduação

em Sistemas de Informação, bacharelado, com 40 (quarenta) vagas totais anuais,

conforme consta do processo e-MEC nº 201403132.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 220/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade Polis Civita, a ser instalada na Rua Antônio Escorsin, nº 1650, bairro São

Braz, no município de Curitiba, no estado do Paraná, mantida pelo Instituto de Ensino

Polis Civitas Ltda. - ME, com sede no mesmo município e estado, observados tanto o

prazo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria Normativa nº 2, de 4 de janeiro de 2016,

observado o disposto no art.º 4 da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o

art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, a partir da oferta do curso de

graduação em Gestão Pública, tecnológico, com 25 (vinte e cinco) vagas totais anuais,

conforme consta do processo e-MEC nº 201405110.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 190/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade do Distrito Federal, a ser instalada na QNN 1, conjunto H, nº 4, bairro

Ceilândia Norte, na Região Administrativa IX de Ceilândia, no Distrito Federal, mantida

pelo TAF Instituto Educacional Ltda. - ME, pessoa jurídica de direito privado com fins

lucrativos, com sede na Região Administrativa IV de Brazlândia, no Distrito Federal,

observados tanto o prazo de 4 (quatro) anos, fixado pela Portaria Normativa nº 2, de 4

de janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de
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2004, bem como o art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, a partir da

oferta inicial dos cursos superiores de graduação em Gestão Comercial, no grau

tecnológico, com 200 vagas; Gestão de Recursos Humanos, no grau tecnológico;

Gestão da Tecnologia da Informação, no grau tecnológico; Análise e Desenvolvimento

de Sistemas, no grau tecnológico; e Administração, no grau bacharelado, com 200

vagas totais anuais cada, conforme consta do processo e-MEC nº 201404722.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 351/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento do

Faculdade Maurício de Nassau de Jaboatão - FNN CAVALEIRO, a ser instalada na Rua

Ibimirim, nº 50, bairro Piedade, Município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de

Pernambuco, mantida pela Ser Educacional S.A., com sede no município de Recife,

Estado de Pernambuco, observados tanto o prazo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria

Normativa nº 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4º 10.870, de 19

de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006,

a partir da oferta dos cursos de graduação em Administração, bacharelado; Ciências

Contábeis, bacharelado; e cursos superiores de tecnologia em Logística, em Segurança

no Trabalho e em Gestão Comercial, com 240 (duzentas e quarenta) vagas para cada

curso, conforme consta do processo e-MEC nº 201305107.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 345/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da

Faculdade Thiago Ferreira (Fati), a ser instalada na Avenida Conde de Áurea Gonzales,

nº 245, bairro Vila Áurea, no município de Guarujá, no estado de São Paulo, mantida

pelo Instituto de Ensino São Sebastião Ltda., com sede na Rua Agripino José do

Nascimento, nº 177, bairro Vila Amélia, no município de São Sebastião, no estado de

São Paulo, observados tanto o prazo de 4 (quatro) anos, fixado pela Portaria Normativa

nº 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 10.870, de 19

de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006,

a partir da oferta dos cursos de Administração, bacharelado; e Logística, tecnólogo, com

o número de vagas fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação



SANTOS JR. CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66
Rua Antonio Cia, 400 – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364

www.santosjunior.com.br

Página 8 de 8

Superior do Ministério da Educação, conforme consta do processo e-MEC nº

201405861.

Nos termos do art. 2º da Lei nº da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o

Ministro de Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 342/2016, da Câmara de

Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento

da Faculdade Afonso Schmidt (FAS), a ser instalada na Avenida Nove de Abril, nº 3400,

bairro Vila Nova, no município de Cubatão, no estado de São Paulo, mantida pelo

Instituto de Ensino São Sebastiao Ltda., com sede no município de São Sebastião, no

estado de São Paulo, observados tanto o prazo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria

Normativa nº 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 10.870,

de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de

2006, conforme consta do processo e-MEC nº 201405858.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 446/2015, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento do Centro

Universitário Belas Artes de São Paulo, com sede na Rua Dr. Álvaro Alvim, nº 76/90,

Bairro Vila Mariana, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, mantido pela

FEBASP Associação Civil, com sede nos mesmos Município e Estado, para a oferta de

cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade à distância, observados tanto o

prazo máximo de 4 (quatro) anos, fixado pela Portaria Normativa nº 2, de 4 de janeiro

de 2016, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004, bem

como o art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, conforme consta do

processo e-MEC 201356469.

MENDONÇA FILHO

(Publicação no DOU n.º 196, de 11.10.2016, Seção 1, página 22)


