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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 9 de novembro de 2016

Decide pelo arquivamento do Processo MEC n° 23709.000046/2015-41.

Nº 99 - 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, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro

de 1999, no art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, nos Capítulos III e IV do

Decreto nº 5.773, de 2006, e art. 34 e seguintes da Portaria Normativa MEC nº 40, de

2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, com base na Nota Técnica nº 166/2016-

CGSE/DISUP/SERES/MEC , determina:

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

ao curso de graduação, Bacharelado em Engenharia Elétrica (cód. 50444), ofertado pela

FACULDADE CAMPO LIMPO PAULISTA - FACCAMP (cód. 1273), no município de

Campo Limpo Paulista - SP, ficando vedado o aumento do número de vagas pelo prazo

de dois anos;

II. Seja revogada, em relação ao mesmo curso, a medida cautelar aplicada por

intermédio do Despacho SERES/MEC nº 192, de 2012, relativa à suspensão de

ingresso de novos alunos;

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

mesmo que o próximo resultado do CPC no ciclo avaliativo seja satisfatório;

IV. Seja concluído o Processo e-MEC nº 201216516, observada a presente penalidade

de redução de vagas, como aditamento ao ato autorizativo;

V. Seja notificada a Instituição do teor da decisão por meio eletrônico, pelo Sistema de

Comunicação da caixa de mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da
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Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 2010, 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.

Decide processo administrativo com aplicação de penalidade de desativação do curso

de graduação, licenciatura em Biologia, ofertado pela FACULDADE DE FILOSOFIA,

CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS, Processo MEC n° 23709.000041/2015-

19.

Nº 100 - 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, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro

de 1999, nos arts. 2°, 4° e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, nos Capítulos III

e IV do Decreto nº 5.773, de 2006, e art. 34 e seguintes da Portaria Normativa MEC nº

40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, com base na Nota Técnica

CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 168/2016, determina:

(i) Fica desativado o curso de graduação, licenciatura em Biologia (cód. 5795), ofertado

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

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

(ii) Fica concedida oportunidade de conclusão do curso ou transferência com

aproveitamento dos estudos realizados aos alunos remanescentes, conforme interesse

individual, vedadas novas admissões;

(iii) Fica o Acervo Acadêmico do curso mantido permanentemente organizado e em

condições adequadas de conservação, fácil acesso e pronta consulta, sob

responsabilidade da Instituição por sua mantenedora, a Fundação Educacional de

Duque de Caxias (cód. 156), inscrita no CNPJ sob o n° 28.754.117/0001-80, nos termos

do art. 2º da Portaria MEC nº 1.124, de 2013, publicada no Diário Oficial da União - DOU

em 19 de dezembro de 2013;
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(iv) Fica concluído o processo e-MEC nº 201216593 de renovação do reconhecimento

do curso, para fins exclusivos de registro dos diplomas dos alunos concluintes

remanescentes;

(v) Fica a Instituição notificada do teor da decisão, por meio eletrônico - 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, e informada da

possibilidade de apresentar 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.

Decide pelo arquivamento do Processo MEC n° 23709.000028/2015-60, referente ao

curso de Matemática da UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA (URCAMP).

Nº 101 - 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, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro

de 1999, no art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, nos Capítulos III e IV do

Decreto nº 5.773, de 2006, e art. 34 e seguintes da Portaria Normativa MEC nº 40, de

2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, com base na Nota Técnica

CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 111/2016, determina:

I. Seja arquivado o Processo MEC n° 23709.000028/2015-60, referente ao curso de

Licenciatura em Matemática (cód. 19289), ofertado no Município de Bagé - RS pela

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA (cód. 296);

II. Seja concluído o Processo e-MEC n° 201216437 de renovação do reconhecimento

do curso exclusivamente para fins de expedição de diplomas;

III. Sejam revogadas, em relação ao mesmo curso, as medidas cautelares aplicadas por

intermédio dos Despachos SERES/MEC nº 191 e nº 192, de 2012, e da Portaria

SERES/MEC nº 361, de 2015;
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IV. Seja notificada a Instituição 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 23000.018062/2011-34.

Nº 102 - 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, 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 nos Capítulos III e IV do Decreto nº

5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº

167/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

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

SERES/MEC nº 242, de 2011, ao Curso de Enfermagem (cód. 79972), ofertado pela

FACULDADE SÃO TOMÁZ DE AQUINO – FSTA (cód. 3774), no município de

Salvador/BA;

II. Fica arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.018062/201134, com fundamento

expresso no art. 52 do Decreto nº 5.773, de 2006.

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

de 1999, pela via eletrônica, 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° 23709.000050/2015-18.
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Nº 103 - 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, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro

de 1999, no art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, nos Capítulos III e IV do

Decreto nº 5.773, de 2006, e art. 34 e seguintes da Portaria Normativa MEC nº 40, de

2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, com base na Nota Técnica

CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 165/2016, determina:

I. Seja arquivado o Processo MEC n° 23709.000050/2015-18, referente ao curso de

graduação bacharelado em Sistemas de Informação (cód. 6852), ofertado pela

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA (cód. 296), no Município de Bagé - RS;

II. Seja concluído o Processo e-MEC n° 201216504 de renovação do reconhecimento

do curso exclusivamente para fins de expedição de diplomas;

III. Sejam revogadas, em relação ao mesmo curso, as medidas cautelares aplicadas por

intermédio dos Despachos SERES/MEC nº 191 e nº 192, de 2012, e da Portaria

SERES/MEC nº 361, de 2015;

IV. Seja notificada a Instituição 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 23000.017876/2011-51.

Nº 104 - 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, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no
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art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e nos Capítulos III e IV do Decreto nº

5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº

104/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

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

SERES/MEC nº 250, de 2011, ao Curso de Nutrição (cód. 55057), ofertado pela

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIAN-SP (cód. 457), no município

de São Paulo/SP;

II. Fica arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.017876/201151, com fundamento

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

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

de 1999, pela via eletrônica, 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 de desativação do curso

de graduação, licenciatura em Biologia, ofertado pela FACULDADE DE FILOSOFIA,

CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS, Processo MEC n° 23709.000041/2015-

19.

Nº 105 - 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, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro

de 1999, nos arts. 2°, 4° e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, nos Capítulos III

e IV do Decreto nº 5.773, de 2006, e art. 34 e seguintes da Portaria Normativa MEC nº

40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, com base na Nota Técnica

CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 168/2016, determina:

(i) Fica desativado o curso de graduação, licenciatura em Biologia (cód. 5795), 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) Fica concedida oportunidade de conclusão do curso ou transferência com

aproveitamento dos estudos realizados aos alunos remanescentes, conforme interesse

individual, vedadas novas admissões;

(iii) Fica o Acervo Acadêmico do curso mantido permanentemente organizado e em

condições adequadas de conservação, fácil acesso e pronta consulta, sob

responsabilidade da Instituição por sua mantenedora, a Fundação Educacional de

Duque de Caxias (cód. 156), inscrita no CNPJ sob o n° 28.754.117/0001-80, nos termos

do art. 2º da Portaria MEC nº 1.124, de 2013, publicada no DOU em 19 de dezembro

de 2013;

(iv) Fica concluído o processo e-MEC nº 201216593 de renovação do reconhecimento

do curso, para fins exclusivos de registro dos diplomas dos alunos concluintes

remanescentes;

(v) Fica a Instituição notificada do teor da decisão, por meio eletrônico - 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, e informada da

possibilidade de apresentar 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.

Decide processo administrativo com aplicação de penalidade - Processo MEC n°

23709.000034/2015-17.

Nº 106 - 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 1999, art. 10 da

Lei nº 10.861, de 2004, arts. 11, 41 e 60 a 65 do Decreto nº 5.773, de 2006, e arts. 35-

A a 43 da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 2010, com base na

Nota Técnica nº 164/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina:
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(I) Sejam reduzidas de 80 (oitenta) para 40 (quarenta) o total anual das vagas

autorizadas para o curso de graduação, bacharelado em Sistema de Informação (cód.

48802), ofertado no município de Duque de Caxias - RJ, pela FACULDADE DE

FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS (cód. 218.

(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° 201216607, a ser concluído para decisão relacionada à renovação do

reconhecimento do curso, após processo regular de reavaliação in loco.

(IV) Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho

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

(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° 23000.000627/2013-99.

Nº 107 - 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

2006, acolhendo a íntegra da Nota Técnica nº 163/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC,

inclusive como motivação, determina que:
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I. seja arquivado o Processo MEC nº 23000.000627/2013-99;

II. sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas à FACULDADE SÃO TOMAZ DE

AQUINO - FSTA (cód. 3774) por meio do Despacho SERES/MEC nº 197, de 2012;

III. a Instituição seja notificada 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 20 de dezembro de 2010.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

(Publicação no DOU n.º 216, de 10.11.2016, Seção 1, páginas 22 e 23)


