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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO MINISTRO

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 27 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 346/2016, da Câmara de Educação Superior,

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

Ciências Médicas Aggeu Magalhães - FAMA, a ser instalada à Avenida Afonso

Magalhães, nº 354, Bloco I, Centro, no município de Serra Talhada, no estado de

Pernambuco, mantida pelo Centro de Ensino Superior de Serra Talhada Limitada - EPP,

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 de graduação em

Enfermagem (bacharelado), com 100 (cem) vagas totais anuais; e Farmácia

(bacharelado), com 100 (cem) vagas totais anuais fixadas pela Secretaria de Regulação

e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, conforme consta do

processo e-MEC nº 201355644.

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 419/2016, da Câmara de Educação Superior,

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

Administração, Humanas e Exatas, a ser instalada na Rua Tupinambá, nº 606, bairro

Tapajós, no município de Mundo Novo, no estado do Mato Grosso do Sul, mantida pelo

Instituto Conesul de Educação 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 50

(cinquenta) vagas; Ciências Contábeis, bacharelado, com 50 (cinquenta) vagas; e

Pedagogia, licenciatura, com 50 (cinquenta) vagas, conforme consta do processo e-

MEC nº 201355384.
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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 536/2016, da Câmara de Educação Superior,

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

Porteirinha - FAVEPORT, mantida pela Sociedade Educacional Mato Verde Ltda. - ME,

ambas com sede na Avenida Dalton Cunha, nº 851, bairro Eldorado, no município de

Porteirinha, no estado de Minas Gerais, 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 superiores de tecnologia

em Design de Interiores e em Processos Gerenciais, ambos com 160 (cento e sessenta)

vagas totais anuais, conforme consta do processo e-MEC nº 201413699.

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 628/2016, da Câmara de Educação

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

Universidade Metropolitana de Santos - UNIMES, para, no mérito, dar-lhe parcial

provimento, reformando a dosimetria contida no Despacho SERES nº 95, de 14 de

dezembro de 2015, para reduzir de 2 (dois) para 1 (um) ano o prazo das penalidades

de suspensão de credenciamento de novos polos e de suspensão de prerrogativas de

autonomia para a criação de cursos e ampliação de vagas na modalidade EAD, contado

esse prazo da data de publicação do mencionado despacho e, ainda, relativamente aos

polos sem o respectivo ato autorizativo em que a UNIMES efetivamente desenvolveu

atividades, para explicitar que as atividades nesses polos poderão ser retomadas, com

vistas a minorar os prejuízos para o corpo discente a eles vinculado, desde que existam

em tramitação em relação a esses polos pedidos de aditamento visando sua

regularização mediante a ampliação da abrangência geográfica, ficando, no entanto,

vedado o ingresso de novos alunos até a expedição do correspondente ato autorizativo,

conforme consta do Processo nº 23000.002755/201296.

MENDONÇA FILHO

(Publicação no DOU n.º 249, de 28.12.2016, Seção 1, página 84)


