
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 1 de 22

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 1º de novembro de 2016

Decide processo administrativo com aplicação de penalidade ao curso de Pedagogia

(cód. 28890), ofertado pela FACULDADE DE PEDAGOGIA ANAEC, Processo MEC n°

23000.003703/2008-51.

Nº 69 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto no arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, arts. 2°, 4° e 10 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2º, 48 e 50 da Lei

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 48 a 56 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio

de 2006, com base na Nota Técnica CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 58/2016, determina:

I. Sejam reduzidas de 120 (cento e vinte) para 84 (oitenta e quatro) o total anual das

vagas autorizadas para o curso de graduação, licenciatura em Pedagogia (cód. 28890),

ofertado pela FACULDADE DE PEDAGOGIA ANAEC (cód. 1248), no município de Nova

Andradina - MS.

II. A desativação no Sistema e-MEC dos cód. 24664, cód. 24785, cód. 19756, cód.

30469 e cód. 36047, referentes às antigas habilitações do curso.

III. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, e informada da possibilidade de

recurso ao Conselho Nacional de Educação (CNE) no prazo de trinta dias, nos termos

do art. 53 do Decreto 5.773, de 2006, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da

Lei nº 9.784, de 1999.

IV. Seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo sistema de comunicação da

Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa

MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.
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Decide pelo descredenciamento do INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR

AQUIDAUANENSE - Processo MEC n° 23000.020058/2006-79.

Nº 70 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, art. 2° da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e capítulo III do Decreto nº

5.773, de 9 de maio de 2006, acolhendo a íntegra da Nota Técnica

CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 75/2016, inclusive como motivação, determina:

I. Fica descredenciado o INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR AQUIDAUANENSE -

IESA (cód. 1629), mantido pelo INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR

AQUIDAUANENSE LTDA (cód. 1070), inscrito no CNPJ sob o n° 33.148.099/0001-22,

sediado na Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, 206 - Centro – CEP 79200-000

- Aquidauana - MS.

II. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei n° 9784,

de 1999, e informando da possibilidade de recurso ao Conselho Nacional de Educação

(CNE) no prazo de trinta dias, nos termos do art. 53 do Decreto 5.773, de 2006.

III. Seja a notificação efetivada eletronicamente, por e-mail e pelo sistema de

comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da

Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, bem

como em meio físico por via postal.

Decide pelo arquivamento do Processo MEC n° 23000.020729/2013-21.

Nº 71 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, arts. 2º e 3º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2°, 45 e 50 da Lei

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de
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2006, acolhendo a íntegra da Nota Técnica CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 85/2016,

inclusive como motivação, determina:

I. Seja arquivado o Processo MEC nº 23000.020729/201321.

II. Sejam revogadas as medidas cautelares impostas à FACULDADE DE TECNOLOGIA

DO PIAUÍ (cód. 1441), pelo Despacho SERES/MEC n° 208, de 2013, e pela Portaria

SERES/MEC nº 361, de 2014.

III. Seja mantido o trâmite do Processo e-MEC n° 20077438, do seu recredenciamento,

vedado seu cancelamento ou arquivamento, considerando já realizada, no período de 5

a 9 de agosto de 2012, a Avaliação in loco (cód. 91961).

IV. Seja a instituição notificada o do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei n°

9784, de 1999, por meio eletrônico, pelo sistema de comunicação da Caixa de

Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40,

de 2007, republicada em 2010.

Decide pelo arquivamento do Processo MEC n° 23709.000029/2015-12, referente ao

curso de Química (cód. 48722), da instituição FACULDADES INTEGRADAS ASMEC

(cód. 5369).

Nº 72 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de

1999, art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 41 e 61 a 63 do Decreto nº

5.773, de 9 de maio de 2006, e arts. 38 e 39 da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,

republicada em 29 de dezembro de 2010, com base na Nota Técnica nº 113/2016-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina:

I. Seja arquivado o Processo MEC n° 23709.000029/201512, referente ao curso de

graduação, licenciatura em Química (cód. 48722), da instituição FACULDADES
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INTEGRADAS ASMEC (cód. 5369), ofertado no Município de Ouro Fino - MG,

considerando a expressa manifestação pela desativação voluntária do mesmo.

II. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas ao curso por meio do Despacho

SERES/MEC nº 192, de 2012, e da Portaria SERES/MEC nº 361, de 2015, mesmo

estando em desativação, para que não perdurem pendências cadastrais em relação à

Instituição.

III. Seja concluído, pela SERES/MEC, o Processo e-MEC n° 201216478, incluindo o

diligenciamento em relação à formalização do pedido de desativação voluntária nos

termos da Nota Técnica n° 559/2013- CGFPR/DIREG/SERES/MEC, para a renovação

do reconhecimento do mesmo curso para fins exclusivos de registro de diplomas.

IV. Seja notificada a IES do teor da decisão, por meio eletrônico, pelo sistema de

comunicação da Caixa de Mensagens do eMEC, conforme disposto no art. 1º da

Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 2010.

Decide processo administrativo com aplicação de penalidade ao curso de Pedagogia,

ofertado pelo INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ATENEU - Processo MEC n°

23709.000037/2015-51.

Nº 73 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, arts. 2°, 4° e 10 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2º, 48 e 50 da Lei

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 48 a 56 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio

de 2006, com base na Nota Técnica nº 72/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina:

I. Sejam reduzidas de 80 (oitenta) para 64 (sessenta e quatro) o total anual das vagas

autorizadas para o curso de graduação, licenciatura em Pedagogia (cód. 74240),

ofertado pelo INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ATENEU - ISEAT (cód. 2320),

no município de Vila Velha - ES.
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II. A instituição só poderá solicitar aumento do número de vagas do curso após o prazo

de dois anos da aplicação da presente penalidade.

III. Seja a presente decisão de redução de vagas observada no âmbito do Processo e-

MEC n° 201216624, a ser concluído para renovação do reconhecimento do curso, como

aditamento ao ato autorizativo da Portaria SERES/MEC nº 11, de 2012, em convolação

da penalidade de desativação.

IV. Seja revogada a medida cautelar perante o curso, aplicada por meio do Despacho

SERES/MEC nº 192, de 2012, relativa à suspensão do ingresso de novos alunos.

V. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, e informada da possibilidade de

recurso ao Conselho Nacional de Educação (CNE) no prazo de trinta dias, nos termos

do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 2006, sem efeito suspensivo

nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999.

VI. Seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo sistema de comunicação da

Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa

MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.

Decide pelo arquivamento do Processo MEC n° 23709.000038/2015-03, referente ao

curso de Ciências Biológicas da FACULDADE SALESIANA DO NORDESTE - FASNE.

Nº 74 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de

1999, art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 41 e 61 a 63 do Decreto nº

5.773, de 9 de maio de 2006, e arts. 38 e 39 da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,

republicada em 29 de dezembro de 2010, com base na Nota Técnica nº 73/2016-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina:

I. Seja arquivado o Processo MEC n° 23709.000038/2015-03, considerando a

desativação, por meio da Portaria SERES/MEC n° 762, de 2015, publicada no Diário
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Oficial da União de 13 de outubro de 2015, do curso de Licenciatura em Ciências

Biológicas (cód. 71437), ofertado no Município de Recife - PE - pela FACULDADE

SALESIANA DO NORDESTE – FASNE (cód.1454).

II. Seja concluído, pela SERES/MEC, o Processo e-MEC n° 201216632, referente à

renovação do reconhecimento do mesmo curso para fins exclusivos de registro de

diplomas.

III. Seja notificada a IES do teor da decisão, por meio eletrônico, pelo sistema de

comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da

Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 2010.

Decide processo administrativo com aplicação de penalidade ao curso de Sistemas de

Informação, ofertado pela FACULDADE PARAÍSO (cód. 1488) - Processo MEC n°

23709.000039/2015-40.

Nº 75 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, arts. 2°, 4° e 10 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2º, 48 e 50 da Lei

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 48 a 56 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio

de 2006, com base na Nota Técnica nº 90/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina:

I. Sejam reduzidas de 100 (cem) para 70 (setenta) o total anual das vagas autorizadas

para o curso de graduação bacharelado em Sistemas de Informação (cód. 22013),

ofertado pela FACULDADE PARAÍSO (cód. 1488) no município de São Gonçalo - RJ,

em convolação da penalidade de desativação.

II. Seja revogada a medida cautelar perante o curso, aplicada por meio do Despacho

SERES/MEC nº 192, de 2012, relativa à suspensão do ingresso de novos alunos.
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III. Seja concluído, pela SERES/MEC, o Processo e-MEC n° 201216590, ficando a

redução das vagas como aditamento ao ato autorizativo, e a instituição só poderá

solicitar aumento do número de vagas após o prazo de dois anos.

IV. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, e informada da possibilidade de

recurso ao Conselho Nacional de Educação (CNE) no prazo de trinta dias, nos termos

dos arts. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 2006, sem efeito suspensivo

nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999.

V. Seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo sistema de comunicação da

Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa

MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.

Decide processo administrativo com aplicação de penalidade ao curso de Ciência da

Computação (cód. 21712), ofertado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO SANT'ANNA (cód.

456) - Processo MEC n° 23709.000040/2015-74.

Nº 76 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, arts. 2°, 4° e 10 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2º, 48 e 50 da Lei

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 48 a 56 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio

de 2006, com base na Nota Técnica nº 52/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina:

I. Sejam reduzidas de 140 (cento e quarenta) para 112 (cento e doze) o total anual das

vagas autorizadas, em convolação da penalidade de desativação do curso de

graduação bacharelado em Ciência da Computação (cód. 21712), ofertado pelo

CENTRO UNIVERSITÁRIO SANT'ANNA - UNISANT'ANNA (cód. 456) no município de

São Paulo - SP.

II. A instituição só poderá aumentar o número de vagas após o prazo de dois anos,

ficando mantida como penalidade, por igual período, a suspensão das prerrogativas de

autonomia determinada por meio do Despacho SERES/MEC nº 191, de 2012,



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 22

III. Seja revogada a medida cautelar perante o curso, aplicada por meio do Despacho

SERES/MEC nº 192, de 2012, relativa à suspensão do ingresso de novos alunos.

IV. Seja concluído pela SERES/MEC o Processo e-MEC n° 201216482 de renovação

do reconhecimento do curso, ficando a redução das vagas como aditamento ao ato

autorizativo, em convolação da penalidade de desativação.

V. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, e informada da possibilidade de

recurso ao Conselho Nacional de Educação no prazo de 30 (trinta dias), nos termos do

art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 2006, sem efeito suspensivo nos

termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999.

VI. Seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo sistema de comunicação da

Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa

MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.

Decide processo administrativo com aplicação de penalidade ao curso de Matemática,

ofertado pela FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE

CAXIAS - Processo MEC n° 23709.000042/2015-63.

Nº 77 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, arts. 2°, 4° e 10 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2º, 48 e 50 da Lei

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 41 e 60 a 65 do Decreto nº 5.773, de 9 de

maio de 2006, com base na Nota Técnica nº 28/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC,

determina:

I. Sejam reduzidas de 62 (sessenta e duas) para 40 (quarenta) o total anual das vagas

autorizadas para o curso de graduação, licenciatura em Matemática (cód. 5796),

ofertado pela FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE

CAXIAS (cód. 218), no município de Duque de Caxias - RJ.
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II. A instituição só poderá solicitar aumento do número de vagas do curso após o prazo

de dois anos da aplicação da presente penalidade.

III. Seja concluído o Processo e-MEC n° 201216584, da renovação do reconhecimento

do curso, ficando a redução das vagas como aditamento ao ato autorizativo, em

convolação da penalidade de desativação.

IV. Seja revogada a medida cautelar perante o curso, aplicada por meio do Despacho

SERES/MEC nº 192, de 2012, relativa à suspensão do ingresso de novos alunos.

V. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, e informada da possibilidade de

recurso ao Conselho Nacional de Educação (CNE) no prazo de trinta dias, nos termos

do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 2006, sem efeito suspensivo

nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999.

VI. Seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo sistema de comunicação da

Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa

MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.

Decide processo administrativo com aplicação de penalidade ao curso de Ciências

Biológicas, ofertado pela UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO Processo

MEC n° 23709.000044/2015-52.

Nº 78 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, arts. 2°, 4° e 10 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2º, 48 e 50 da Lei

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 41 e 60 a 65 do Decreto nº 5.773, de 9 de

maio de 2006, com base na Nota Técnica nº 108/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC,

determina:

I. Sejam reduzidas de 300 (trezentas) para 180 (cento e oitenta) o total anual das vagas

autorizadas para o curso de graduação, licenciatura em Ciências Biológicas (cód. 8395),
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ofertado pela UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO – UNESF (Cód. 1034)

no município de Olinda - PE.

II. A instituição só poderá solicitar aumento do número de vagas do curso após o prazo

de dois anos da aplicação da presente penalidade.

III. Seja concluído o Processo e-MEC n° 201216438, da renovação do reconhecimento

do curso, ficando a redução das vagas como aditamento ao ato autorizativo, em

convolação da penalidade de desativação.

IV. Seja revogada a medida cautelar perante o curso, aplicada por meio do Despacho

SERES/MEC nº 192, de 2012, relativa à suspensão do ingresso de novos alunos.

V. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, e informada da possibilidade de

recurso ao Conselho Nacional de Educação (CNE) no prazo de trinta dias, nos termos

do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 2006, sem efeito suspensivo

nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999.

VI. Seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo sistema de comunicação da

Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa

MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.

Decide processo administrativo com aplicação de penalidade ao curso de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, ofertado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO SANT'ANNA

(cód. 456) - Processo MEC n° 23709.000047/2015-96.

Nº 79 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, arts. 2°, 4° e 10 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2º, 48 e 50 da Lei

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 48 a 56 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio

de 2006, com base na Nota Técnica CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 107/2016,

determina:
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I. Sejam reduzidas de 210 (duzentas e dez) para 126 (cento e vinte e seis) o total anual

das vagas autorizadas, em convolação da penalidade de desativação do curso de

graduação tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (cód. 106954),

ofertado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO SANT'ANNA - UNISANT'ANNA (cód. 456) no

município de São Paulo - SP.

II. A instituição só poderá aumentar o número de vagas após o prazo de dois anos,

ficando mantida como penalidade, por igual período, a suspensão das prerrogativas de

autonomia determinada por meio do Despacho SERES/MEC nº 191, de 2012,

III. Seja revogada a medida cautelar perante o curso, aplicada por meio do Despacho

SERES/MEC nº 192, de 2012, relativa à suspensão do ingresso de novos alunos.

IV. Seja concluído pela SERES/MEC o Processo e-MEC n° 201216590 de renovação

do reconhecimento do curso, ficando a redução das vagas como aditamento ao ato

autorizativo, em convolação da penalidade de desativação.

V. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, e informada da possibilidade de

recurso ao Conselho Nacional de Educação no prazo de 30 (trinta dias), nos termos do

art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 2006, sem efeito suspensivo nos

termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999.

VI. Seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo sistema de comunicação da

Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa

MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.

Decide processo administrativo com aplicação de penalidade ao curso de

LetrasPortuguês (cód. 22237), ofertado pela FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS

E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS (cód. 218) - Processo MEC n° 23709.000051/2015-

54.

Nº 80 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao
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disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, arts. 2°, 4° e 10 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2º, 48 e 50 da Lei

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 48 a 56 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio

de 2006, com base na Nota Técnica nº 27/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina:

I. Sejam reduzidas de 80 (oitenta) para 56 (cinquenta e seis) o total anual das vagas

autorizadas para o curso de graduação, licenciatura em Letras-Português (cód. 22237),

ofertado pela FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE

CAXIAS (cód. 218), no município de Duque de Caxias-RJ.

II. Seja revogada a medida cautelar perante o curso, aplicada por meio do Despacho

SERES/MEC nº 192, de 2012, relativa à suspensão do ingresso de novos alunos.

III. Seja o Processo e-MEC n° 201216455 concluído pela SERES/MEC, ficando a

redução das vagas como aditamento ao ato autorizativo, em convolação da penalidade

de desativação.

IV. Fica vedada a dispensa da avaliação in loco para obtenção de novo ato autorizativo

do curso, a partir do próximo resultado do seu ciclo avaliativo.

V. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, e informada da possibilidade de

recurso ao Conselho Nacional de Educação (CNE) no prazo de trinta dias, nos termos

do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 2006, sem efeito suspensivo

nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999.

VI. Seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo sistema de comunicação da

Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa

MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre a decisão de processo administrativo instaurado em face da FACULDADE

RELIGARE TEOLÓGICA, atualmente denominada FACULDADE ENTRE RIOS DO

PIAUÍ (cód. 3215). Processo MEC nº 23000.020022/2006-95.
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Nº 81 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de

2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista os

instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e as 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, todos 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 Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as razões expostas na

Nota Técnica nº 100/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Seja vedada a abertura de novos processos de regulação referentes à autorização de

cursos presencial e na modalidade de educação a distância - EAD, credenciamento

EAD, aditamentos ao ato de credenciamento ou recredenciamento institucional ou EAD

que impliquem em expansão ou alteração da abrangência geográfica da FACULDADE

RELIGARE TEOLÓGICA, atualmente denominada FACULDADE ENTRE RIOS DO

PIAUÍ (cód. 3215), em especial aqueles referidos no art. 57, incisos II e III, da Portaria

Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro

2010, por 2 (dois) anos; e

II. Seja notificada a FACULDADE RELIGARE TEOLÓGICA, atualmente denominada

FACULDADE ENTRE RIOS DO PIAUÍ (cód. 3215) do teor do Despacho e intimada da

possibilidade de apresentação de recurso contra a decisão de aplicação das

penalidades ao Conselho Nacional de Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar

da publicação deste Despacho, nos termos do artigo 53 do Decreto nº 5.773, de 9 de

maio 2006.

Decisão de processo administrativo com redução de vagas do curso de Fisioterapia

(cód. 74166) da FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA - FIC (cód. 1606).

Processo MEC nº 23000.018298/2011-71.

Nº 82 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro
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de 1996, arts. 2º e 4º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2°, 48 e 50 da Lei

n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, arts. 49 a 56 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de

2006, alterado pelo Decreto nº 8.142, de 21 de novembro de 2013, na Portaria

Normativa MEC n° 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de

2010, e na Instrução Normativa SERES/MEC n° 3, de 23 de janeiro de 2013, acolhendo

as razões da Nota Técnica CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 57/2016, determina que:

I. Sejam reduzidas de 80 (oitenta) para 64 (sessenta e quatro) o total anual das vagas

autorizadas para o curso Fisioterapia (cód. 74166), ofertado pela FACULDADES

INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA - FIC (cód. 1606), pelo prazo mínimo de dois anos;

II. Sejam revogadas as medidas cautelares perante o curso de Fisioterapia (cód. 74166),

aplicadas por meio do Despacho SERES/MEC nº 249, de 30 de novembro de 2011,

publicado no DOU de 5 de dezembro de 2011;

III. Seja notificada a FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA - FIC (cód. 1606)

do teor da decisão, e informada da possibilidade de recurso ao Conselho Nacional de

Educação - CNE no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 53 do Decreto 5.773,

de 2006, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999.

IV. Seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da

caixa de mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC

nº 40, de 2007, republicada em 2010.

Dispõe sobre a decisão de processo administrativo instaurado em face do curso de

Engenharia Elétrica (cód. 47902) ofertado pela FACULDADE DE CARIACICA UNIEST

(cód. 1727). Processo MEC nº 23709.000043/2015-16.

Nº 83 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de

2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista os

instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e as 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, todos da Constituição Federal; no art. 46 da Lei
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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, e as razões

expostas na Nota Técnica nº 50056/2015-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Sejam reduzidas de 150 (cento e cinquenta) para 90 (noventa) o total anual das vagas

autorizadas para o curso Engenharia Elétrica (cód. 47902), ofertado pela FACULDADE

DE CARIACICA - UNIEST (cód. 1727), pelo prazo mínimo de dois anos; II. Seja a

presente decisão de redução de vagas observada no âmbito do Processo e-MEC n°

201216566, como aditamento ao ato autorizativo, em convolação da penalidade de

desativação;

III. Seja revogada a medida cautelar relativa à suspensão de ingresso de novos alunos,

aplicada por meio do Despacho SERES/MEC nº 192, de 2012;

IV. Seja vedada a dispensa da avaliação in loco para obtenção de novo ato autorizativo,

a partir do próximo resultado do seu ciclo do SINAES;

V. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, e informada da possibilidade de

recurso ao Conselho Nacional de Educação no prazo de trinta dias, nos termos do art.

53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 2006, sem efeito suspensivo nos

termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999;

VI. Seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da

Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa

MEC nº 40, de 2007, republicada em 2010.

Dispõe sobre a decisão de processo administrativo instaurado em face do curso superior

de tecnologia em Mecânica (cód. 10302) ofertado pela FACULDADES INTEGRADAS

DE CRUZEIRO (cód. 509). Processo MEC nº 23709.000031/2015-83.

Nº 84 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de

2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista os

instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o
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processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso

nos art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos 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, e as razões

expostas na Nota Técnica nº 110/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. seja cassado o ato autorizativo de reconhecimento do curso superior de tecnologia em

Mecânica (cód. 10302), oferecido pela FACULDADES INTEGRADAS DE CRUZEIRO

(cód. 509), com sua consequente desativação, com base no artigo 46, § 1º, da Lei nº

9.394, de 1996, e dos artigos 63, II e 68, § 3º do Decreto nº 5.773, de 2006;

II. a FACULDADES INTEGRADAS DE CRUZEIRO (cód. 509) e sua mantenedora, na

pessoa de sua representante legal, promovam os meios necessários para manter e

guardar os documentos acadêmicos do curso superior de tecnologia em Mecânica (cód.

10302) conforme determinação da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013,

bem como entregá-los aos alunos, preservando as atividades da secretaria da

instituição ora descredenciada até que seja atendida a totalidade dos alunos no tocante

ao recebimento de documentos acadêmicos;

III. na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de

atendimento do item anterior, a FACULDADES INTEGRADAS DE CRUZEIRO (cód.

509) e sua mantenedora, na pessoa sua representante legal, devem no prazo de trinta

dias informar à SERES a cargo de que entidade ficarão os documentos acadêmicos do

curso superior de tecnologia em Mecânica (cód. 10302) a serem entregues aos alunos

concluintes da IES. Essa comunicação deverá ser realizada por meio de Termo de

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art.

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013;

IV. a FACULDADES INTEGRADAS DE CRUZEIRO (cód. 509) e sua mantenedora, na

pessoa de sua representante legal, publiquem, no prazo de dez dias, em pelo menos 2

(dois) jornais de grande circulação de sua região, a decisão contida no Despacho,

indicando o responsável pela instituição, telefone e o local de atendimento aos alunos

para entrega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo

de cinco dias da última publicação, apresentem à Diretoria de Supervisão da Educação
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Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e

penal;

V. seja restabelecido o trâmite do processo regulatório e-MEC nº 201216585, com a

finalidade de renovar o reconhecimento do curso superior de tecnologia em Mecânica

(cód. 10302) da FACULDADES INTEGRADAS DE CRUZEIRO (cód. 509), para fins

exclusivos de expedição de diplomas dos alunos formados com matrículas ativas

declaradas no Censo da Educação Superior no ano de 2012;

VI. seja notificada a Instituição do teor da decisão, e informada da possibilidade de

recurso ao Conselho Nacional de Educação (CNE) no prazo de trinta dias, nos termos

do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 2006, sem efeito suspensivo

nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999;

VII. seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da

caixa de mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC

nº 40, de 2007, republicada em 2010.

Dispõe sobre a decisão de processo administrativo instaurado em face do curso de

Pedagogia (cód. 48802) ofertado pela FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E

SOCIAIS (cód. 145). Processo MEC nº 23709.000035/2015-61.

Nº 85 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de

2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista os

instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e as 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, todos 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, e as razões

expostas na Nota Técnica nº 109/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:
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I. seja cassado o ato autorizativo de funcionamento da FACULDADE DE CIÊNCIAS

HUMANAS E SOCIAIS (cód. 145), mantida pelo INSTITUTO ISABEL (cód. 105), inscrita

no CNPJ sob o n° 33.529.272/0001-32, com seu consequente descredenciamento, com

base no artigo 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e dos artigos 63, II e 68, § 4º do Decreto

nº 5.773, de 2006;

II. a FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (cód. 145) e sua mantenedora,

na pessoa de sua representante legal, promovam os meios necessários para manter e

guardar os documentos acadêmicos conforme determinação da Portaria MEC nº 1.224,

de 18 de dezembro de 2013, bem como entregá-los aos alunos, preservando as

atividades da secretaria da instituição ora descredenciada até que seja atendida a

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos;

III. na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de

atendimento do item anterior, a FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

(cód. 145) e sua mantenedora, na pessoa sua representante legal, devem no prazo de

trinta dias informar à SERES a cargo de que entidade ficarão os documentos

acadêmicos a serem entregues aos alunos concluintes da IES. Essa comunicação

deverá ser realizada por meio de Termo de Aceite de guarda de Acervo Acadêmico

conforme determina o parágrafo único do art. 5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de

dezembro de 2013;

IV. a FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (cód. 145) e sua

mantenedora, na pessoa de sua representante legal, Maria Gorete Frontino, inscrita no

CPF/MF sob o nº 850.258.877-04, publiquem, no prazo de dez dias, em pelo menos 2

(dois) jornais de grande circulação de sua região, a decisão contida no presente

Despacho, indicando o responsável pela instituição, telefone e o local de atendimento

aos alunos para entrega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como,

no prazo de cinco dias da última publicação, apresentem à Diretoria de Supervisão da

Educação Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena

de aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e

penal;
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V. seja restabelecido o trâmite do processo regulatório e-MEC nº 201216583, com a

finalidade de renovar o reconhecimento do curso de Pedagogia (cód. 48802) da

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (FCHS), para fins exclusivos de

expedição de diplomas dos alunos formados com matrículas ativas declaradas no

Censo da Educação Superior no ano de 2012;

VI. seja notificada a Instituição do teor da decisão, e informada da possibilidade de

recurso ao Conselho Nacional de Educação (CNE) no prazo de trinta dias, nos termos

do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 2006, sem efeito suspensivo

nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999.

VII. seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da

caixa de mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC

nº 40, de 2007, republicada em 2010.

Dispõe sobre a decisão de processo administrativo instaurado em face do curso superior

de tecnologia em Processos Químicos (cód. 48453) ofertado pela FACULDADE

ANHANGUERA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE SOROCABA (cód.

5216). Processo MEC nº 23709.000025/2015-26.

Nº 86 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de

2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista os

instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e as 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, todos 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, e as razões

expostas na Nota Técnica nº 112/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Seja arquivado o Processo MEC n° 23709.000025/201526, pela perda do mérito em

relação à não adesão ao Protocolo de Compromisso no âmbito do processo regulatório

e-MEC nº 201216535;
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II. Seja a manifestação da FACULDADE ANHANGUERA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS

E TECNOLOGIA DE SOROCABA (cód. 5216), em resposta à diligência instaurada no

processo regulatório e-MEC nº 201216535, convertida, de ofício pela SERES/MEC, em

pedido de desativação voluntária do curso superior de tecnologia em Processos

Químicos (cód. 48453) como forma de aditamento ao ato autorizativo;

III. Seja mantido o trâmite do processo regulatório e-MEC nº 201216535, com a

finalidade de renovar o reconhecimento do curso superior de tecnologia em Processos

Químicos (cód. 48453) da FACULDADE ANHANGUERA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS

E TECNOLOGIA DE SOROCABA (cód. 5216), para fins exclusivos de expedição de

diplomas dos alunos formados com matrículas ativas declaradas no Censo da Educação

Superior no ano de 2014;

IV. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, e informada da possibilidade de

recurso ao Conselho Nacional de Educação (CNE) no prazo de trinta dias, nos termos

do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 2006, sem efeito suspensivo

nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999;

V. Seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da

caixa de mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC

nº 40, de 2007, republicada em 2010.

Dispõe sobre a decisão de processo administrativo instaurado em face do curso superior

de tecnologia em Rede de Computadores (cód. 89000) ofertado pela UNIVERSIDADE

METODISTA DE SÃO PAULO (cód. 167). Processo MEC nº 23709.000036/2015-14.

87 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado

pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista os instrumentos de

avaliação dos cursos de graduação e as 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, todos 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
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no Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as razões expostas na Nota

Técnica nº 114/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Seja arquivado o Processo MEC n° 23709.000036/201514, pela perda do mérito em

relação ao descumprimento das ações do Protocolo de Compromisso, no âmbito do

processo regulatório e-MEC nº 201216574;

II. Sejam revogadas as medidas cautelares adicionais em face do curso superior de

tecnologia em Rede de Computadores (cód. 89000) da UNIVERSIDADE METODISTA

DE SÃO PAULO (cód. 167), aplicadas por meio do Despacho SERES/MEC nº 191, de

2012, e do Despacho SERES/MEC nº 192, de 2012;

III. Seja concluído o trâmite do processo regulatório e-MEC nº 201216574, com a

finalidade de renovar o reconhecimento do curso superior de tecnologia em Rede de

Computadores (cód. 89000) da UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO (cód.

167), para fins exclusivos de expedição de diplomas;

IV. Seja a notificação efetivada por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da

caixa de mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC

nº 40, de 2007, republicada em 2010.

Decide pelo arquivamento do Processo MEC n° 23709.000033/2015-72, referente ao

curso Letras-Português, ofertado pelo INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO

SUPERIOR DE SAMAMBAIA.

Nº 88 - 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, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de

1999, art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 41 e 61 a 63 do Decreto nº

5.773, de 9 de maio de 2006, e arts. 38 e 39 da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,

republicada em 29 de dezembro de 2010, com base na Nota Técnica nº 118/2016-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina:
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I. Seja arquivado o Processo MEC n° 23709.000033/201572, referente ao curso de

graduação licenciatura em Letras-Português (cód. 57455) ofertado pelo INSTITUTO DE

EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA - IESA (cód. 1951) no município

de Brasília - DF, considerando a expressa manifestação pela desativação voluntária do

mesmo, conforme resposta às diligências constantes do Processo e-MEC n°

201216579.

II. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas ao curso por meio do Despacho

SERES/MEC nº 192, de 2012, e da Portaria SERES/MEC nº 361, de 2015, mesmo

estando em desativação, para que não perdurem pendências cadastrais em relação à

Instituição.

III. Seja concluído, pela SERES/MEC, o Processo e-MEC n° 201216579, para a

renovação do reconhecimento do curso para fins exclusivos de registro de diplomas,

incluindo, se necessário, diligenciamento em relação à formalização do pedido de

desativação voluntária nos termos da Nota Técnica n° 559/2013-

CGFPR/DIREG/SERES/MEC.

IV. Seja notificada a IES do teor da decisão, por meio eletrônico, pelo sistema de

comunicação da Caixa de Mensagens do eMEC, conforme disposto no art. 1º da

Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 2010.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

(Publicação no DOU n.º 211, de 03.11.2016, Seção 1, páginas 27, 28, 29, 30)


