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MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO MINISTRO

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 20 de dezembro 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 nº 196/2015, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao recredenciamento da Faculdade

CNEC da Ilha do Governador (FACIG), localizada na Estrada do Galeão, s/n, bairro

Jardim Guanabara, Ilha do Governador, no município do Rio de Janeiro, estado do Rio

de Janeiro, mantida pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, localizada

na Av. Dom Pedro I, nº 426, bairro Centro, município de João Pessoa, estado da

Paraíba, pelo 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 20073326.

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 234/2016, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade Método

de São Paulo, para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade à

distância, com sede na Av. Jabaquara, nº 1.314, Bairro Mirandópolis, no Município de

São Paulo, no Estado de São Paulo, mantida pelo Centro de Ensino Método - EIRELI,

com sede nos mesmos 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, conforme consta do processo e-MEC nº 201355379.

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 247/2016, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao recredenciamento do Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, com sede à Praça da Liberdade nº 1.597,

Centro, no município de Teresina, estado do Piauí, mantido pelo Instituto Federal de
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Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, com sede no mesmo município e estado, pelo

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 201116480.

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 317/2015, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento do Centro

Universitário Sant'Anna (UNISANT'ANNA) para oferta de cursos superiores na

modalidade a distância, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 257, Bairro Santana,

no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, mantido pelo Instituto Santanense

de Ensino Superior, com sede nos mesmos 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 2006a partir da oferta do Curso

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, com oferta de 500

(quinhentas) vagas totais anuais, com abrangência de atuação em sua sede, e no polo

de apoio presencial localizado no endereço: Avenida Aricanduva, Âncora B03, nº 5.555,

Bairro Jardim Santa Terezinha, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo,

conforme consta do processo e-MEC nº 201405167.

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 422/2016, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade

Pitágoras de Bacabal, a ser instalada na Rua Dias Carneiro, nº 1.534, bairro Centro, no

município de Bacabal, no estado do Maranhão, mantida pela Pitágoras - Sistema de

Educação Superior Sociedade Ltda., com sede no município de Belo Horizonte, no

estado de Minas Gerais, 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 dos cursos superiores

de Engenharia Mecânica, bacharelado; Engenharia Civil, bacharelado; e Administração,
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bacharelado, com 80 (oitenta) vagas totais anuais para cada curso, conforme consta do

processo e-MEC nº 201356110.

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 430/2016, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade

Evolução do Vale do Acaraú, (Código da IES: 18646), situada à Rua Francisco Bezerra

de Vasconcelos, nº 288, Campo dos Velhos, município de Sobral, estado do Ceará,

mantida pelo Instituto Evolução de Educação e Tecnologia S/S - Instituto Evolução -

EPP, com sede no município de Sobral, estado do Ceará, observados tanto o prazo de

3 (três) 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

dos cursos superiores de Administração, bacharelado, com 80 (oitenta) vagas; e Serviço

Social, bacharelado, com 150 (cento e cinquenta) vagas, conforme consta do processo

e-MEC nº 201356208.

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 431/2016, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade

Integrada de Londrina (código: 18290), a ser instalada na Avenida Celso Garcia Cid, nº

1.523, bairro Vila Siam, no município de Londrina, no estado do Paraná, mantida pelo

CESUMAR - Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda., com sede na Avenida

Guedner, nº 1.610, bairro Jardim Aclimação, no município de Maringá, no estado do

Paraná, observados tanto o prazo de 3 (três) 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 dos cursos superiores de Design de Interiores,

tecnológico, com 150 vagas; Moda, bacharelado, com 150 vagas; Engenharia Civil,

bacharelado, com 150 vagas; e Gastronomia, tecnológico, com 150 vagas, conforme

consta do processo e-MEC nº 201305477.

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 432/2016, da Câmara de Educação Superior,
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do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade de

Educação de Campinas (Faced), a ser instalada na Rua Luís Otavio, nº 1281, bairro

Fazenda Santa Cândida, no município de Campinas, no estado de São Paulo, mantida

pelo Centro de Ensino de Tecnologia de Santa Catarina - CETESC Ltda. - EPP, com

sede na Rua Cônego Bernardo, nº 101, sala 410, bairro Trindade, no município de

Florianópolis, no estado de Santa Catarina, observados tanto o prazo de 3 (três) 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 do curso

superior de Música, licenciatura, com 100 (cem) vagas totais anuais, conforme consta

do processo e-MEC nº 201356397.

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 433/2016, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade

Euclides da Cunha, a ser instalada à Rua Professor Pedro Monteiro Campos, nº 271,

Centro, no município de Euclides da Cunha, no estado da Bahia, mantida pelo Instituto

de Educação o Farol do Conhecimento Ltda.ME, com sede no mesmo município e

estado, observados tanto o prazo de 3 (três) 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 dos cursos de graduação em Pedagogia

(licenciatura) e Serviço Social (bacharelado), ambos com 200 (duzentas) vagas totais

anuais fixados pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do

Ministério da Educação, conforme consta do processo e-MEC nº 201304655.

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 545/2016, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade

Tecnológica de Anápolis (FTA), a ser instalada na Avenida São Francisco de Assis, nº

363, bairro Jundiaí, município de Anápolis, estado de Goiás, mantida pelo CEGRAN -

Centro de Graduação de Anápolis EIRELI - ME, com sede no mesmo município e

estado, observados tanto o prazo de 3 (três) anos, conforme estabelece a Portaria

Normativa nº 2, de 4 de janeiro de 2016, como a exigência avaliativa prevista no artigo
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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 dos cursos de Negócios Imobiliários, tecnológico

(código: 1324202; processo: 201502327); e Processos Gerenciais, tecnológico (código:

1324203; processo: 201502328), ambos com previsão de oferta de 80 (oitenta) vagas

totais anuais, conforme consta do processo e-MEC nº 201502322.

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 547/2016, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento do Centro

Universitário Espírito-Santense/FAESA, por transformação da Faculdades Integradas

Espírito Santenses, com sede na Rua Anselmo Serrat, nº 199, Ilha de Monte Belo,

município de Vitória, estado do Espírito Santo, mantida pela Fundação de Assistência e

Educação - FAESA, com sede no município de Vitória, estado do Espírito Santo,

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

201413043.

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 552/2015, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao recredenciamento da Faculdade

Bezerra de Araújo, com sede na Rua Carius, nº 223, Bairro de Campo Grande, município

do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, mantida pelo Centro de Formação

Profissional Bezerra de Araújo Ltda. com sede no mesmo município e estado, pelo 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

201408262.

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 569/2016, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade

Católica da Ibiapaba, a ser instalada na Avenida Prefeito Jacques Nunes, nº 1.739,

bairro Centro, no município de Tianguá, no estado do Ceará, mantida pela Associação
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de Educação e Cultura de Tianguá, com sede no mesmo município e estado,

observados tanto o prazo de 3 (três) 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 dos cursos de Administração, bacharelado (código: 1305583;

processo: 201414563) e Teologia, bacharelado (código: 1305585;

processo:201414565), ambos com previsão de ofertarem 100 (cem) vagas totais anuais,

conforme consta do processo e-MEC nº 201413202.

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 576/2016, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade

Santíssima Trindade (código: 19607), a ser instalada na Rua Professor Américo

Brandão, nº 46, Centro, no município de Nazaré da Mata, no estado de Pernambuco,

mantida pelo Centro de Ensino Superior Santíssima Trindade Limitada - ME, observados

tanto o prazo de 3 (três) 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 dos cursos de Enfermagem, bacharelado, e Farmácia, bacharelado,

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

201413063.

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 578/2016, da Câmara de Educação Superior,

do Conselho Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade João

Paulo II (FJP - Pelotas), a ser instalada na Rua Marechal Floriano, nº 107, bairro Centro,

no município de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, mantida pela Associação

Educacional João Paulo II, com sede no município de Passo Fundo, no estado do Rio

Grande do Sul, observados tanto o prazo de 3 (três) 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, conforme consta do processo e-MEC nº 201415415.

Processo nº: 23123.001757/2013-52
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Interessada: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio Assunto:

Processo Administrativo Disciplinar.

DECISÃO: Vistos os autos do processo em referência, com fulcro no art. 50, § 1º, da Lei

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e nos termos do Parecer nº 1558/2016/CONJUR-

MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação -

CONJURMEC, cujos fundamentos adoto, determino a instauração de Comissão de

Processo Administrativo Disciplinar a fim de apurar supostas irregularidades no âmbito

da Unirio, acerca de contratações entre a Petrobras, a Fundação de Apoio à Pesquisa,

Ensino e Assistência - Funrio e a Unirio, bem como outras irregularidades que

porventura surjam no curso de seu trabalho e guardem conexão com os objetos

descritos no parecer acima mencionado.

MENDONÇA FILHO

(Publicação no DOU n.º 244, de 21.12.2016, Seção 1, páginas 77 e 78)


