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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 3 de novembro de 2016

Defere adesão intempestiva ao Termo de Saneamento de Deficiências no Processo n°

23000.020727/2013-31.

Nº 89 - 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 no capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio

de 2006, acolhendo a íntegra da Nota Técnica nº 98/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC,

determina que:

I - Fica deferida, em caráter excepcional, a adesão ao Termo de Saneamento de

Deficiências n° 5/2013 para a FACULDADE CASTRO ALVES - FCA (cód. 1394);

II - Seja restabelecido o trâmite do processo nº 23000.020727/2013-31 para avaliação

do saneamento de deficiências, considerando já transcorrido o prazo de 90 (noventa)

dias proposto pela Instituição a partir de 3 de julho de 2014, e posterior decisão do

processo administrativo instaurado pela Portaria SERES/MEC nº 361, de 2014;

III - Sejam revogadas as medidas cautelares iniciais, nos termos do item IV do Despacho

SERES/MEC nº 208, de 2013, e as medidas cautelares adicionais aplicadas por

intermédio da Portaria SERES/MEC nº 361, de 2014;

IV - Seja mantido o trâmite do Processo e-MEC n° 200905586 do recredenciamento da

Instituição, retirado o sobrestamento, vedado o cancelamento ou arquivamento;

V - Seja a Instituição cientificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei n°

9.784, de 1999, por meio eletrônico, qual seja, Sistema de Comunicação da Caixa de
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Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40,

de 2007, republicada em 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.017737/2011-28.

Nº 90 - 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 aos

referenciais de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de avaliação dos

cursos e instituições de ensino superior, às normas que regulam o processo

administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos art.

206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 2º

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, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 152/2016-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho SERES/MEC nº

241, de 2011, perante o curso de Odontologia (cód. 15648), ofertado pela Instituição

FACULDADES INTEGRADAS DA UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL

- FACIPLAC (cód. 5439);

II. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.017737/2011-28, com

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

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

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 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.018065/2011-78.

Nº 91 - 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 aos
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referenciais de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de avaliação dos

cursos e instituições de ensino superior, às normas que regulam o processo

administrativo na Administração Pública Federal e com fundamento expresso nos art.

206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 2º

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, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 158/2016-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho SERES/MEC nº

242, de 2011, perante o curso de Enfermagem (cód. 74164) da Instituição

FACULDADES MACHADO DE ASSIS - FAMA (cód. 1606), restituindo as 80 (oitenta)

vagas anuais autorizadas;

II. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.018065/2011-78, com

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

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

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 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.018098/2011-18.

Nº 92 - 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 aos

referenciais de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de avaliação dos

cursos e instituições de ensino superior, às normas que regulam o processo

administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos art.

206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 2º

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, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 162/2016-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:
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I. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho SERES/MEC nº

242, de 2011, perante o curso de Enfermagem (cód. 51218), ofertado pelo INSTITUTO

DE ENSINO SUPERIOR MATERDEI (cód. 1906), restituindo as 120 (cento e vinte)

vagas anuais autorizadas;

II. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.018098/2011-18, com

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

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

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 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.018015/2011-91.

Nº 93 - 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 aos

referenciais substantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de

avaliação dos cursos e instituições de ensino superior e às normas que regulam o

processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso

nos art. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

art. 2º 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, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 16/2016-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por intermédio do Despacho

SERES/MEC nº 249, de 2011, ao Curso de Fisioterapia (cód. 59138) ofertado pela

FACULDADE DE ENSINO E CULTURA DO CEARÁ - FAECE (cód. 1647), com o

restabelecimento do total anual de 100 (cem) vagas autorizadas;

II. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.018015/2011-91, com

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006.
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III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

de 1999, pela via eletrônica 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 o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.017753/2011-11.

Nº 94 - 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 aos

referenciais substantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de

avaliação dos cursos e instituições de ensino superior, às normas que regulam o

processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso

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

1996, no art. 2º 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

78/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho

SERES/MEC nº 251, de 2011, perante a FACULDADE DA ACRE - FAC (cód. 2146),

reestabelecendo-se as 100 (cem) vagas totais anuais do curso de Serviço Social (cód.

85799).

II. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.017753/2011-11, com

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

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

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 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.017345/2011-69.
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Nº 95 - 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 aos

referenciais de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de avaliação dos

cursos e instituições de ensino superior, às normas que regulam o processo

administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos arts.

206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 2º

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, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 150/2016-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por intermédio do Despacho

SERES/MEC nº 238, de 2011, perante a FACULDADE PADRÃO (cód. 2361);

I. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.017345/2011-69, com fundamento

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

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

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 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.017373/2011-86.

Nº 96 - 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 aos

referenciais de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de avaliação dos

cursos e instituições de ensino superior, às normas que regulam o processo

administrativo na Administração Pública Federal e com fundamento expresso nos art.

206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 2º

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, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 156/2016-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:
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I. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho SERES/MEC nº

238, de 2011, perante a FACULDADE MACHADO DE ASSIS - FAMA (cód. 1701);

II. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.017373/2011-86, com

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

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

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 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.018018/2011-24.

Nº 97 -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 aos

referenciais de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de avaliação dos

cursos e instituições de ensino superior, e às normas que regulam o processo

administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos art.

206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 2º

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, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 148/2016-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina:

I. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.018018/2011-24, com fundamento

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

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

SERES/MEC nº 242, de 2011, ao curso de Enfermagem (cód. 84648) da FACULDADE

PRESIDENTE ANTONIO CARLOS DE TEÓFILO OTONI - FUNEES (cód. 14156).

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do



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

e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,

republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23709.000005/2016-36.

Nº 98 - 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 aos

referenciais de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de avaliação dos

cursos e instituições de ensino superior, e às normas que regulam o processo

administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos art.

206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 2º

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 155/2016-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina:

I. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23709.000005/2016-36, com fundamento

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

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

SERES/MEC nº 97, de 2015, perante o CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO -

UNIPAULISTANA (cód. 360).

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

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 29 de dezembro de 2010.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

(Publicação no DOU n.º 212, de 04.11.2016, Seção 1, páginas 19 e 20)


