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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 139, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

Dispõe sobre a instauração de processo administrativo em face da Faculdade 

Alvorada de Informática e Processamento de Dados - FAIPD. 

 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso da competência que lhe foi conferida pelo 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 de graduação e às 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, 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, tendo em vista as 

razões expostas na Nota Técnica nº 120/2014/DISUP/SERES/MEC, determina: 

i. a instauração de  processo administrativo, nos  termos do disposto no 

artigo 50 do Decreto nº 5.773/2006, em face da Faculdade Alvorada de 

Informática e Processamento de Dados - FAIPD (código e-MEC nº 774); 

ii. a notificação da instituição quanto à instauração do processo 

administrativo para manifestação em defesa, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 51 do Decreto nº 5.773/2006; 

i. a imposição de medidas cautelares com fundamento no art. 11, § 3º do 

Decreto nº 5.773/2006, com vistas a: 

a. suspensão imediata da admissão de novos alunos seja por meio de 

processo seletivo (vestibular) ou transferência  de  outras IES; 

b. sobrestamento dos processos de regulação em trâmite no e-MEC 

referentes ao processo de recredenciamento, autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos; 
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c. vedação da abertura de novos processos de regulação referentes à 

autorização de cursos; 

d. aplicação de medida cautelar administrativa de suspensão de novos  

contratos  de  Financiamento  Estudantil  (FIES)  e  de  participação em 

processo seletivo para oferta de bolsas do Programa Universidade para 

Todos (PROUNI), bem como restrição de participação no Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 

conforme disposto no Decreto nº 6.4258, de 4 de abril de 2008, 

combinado com a Portaria MEC nº 794, de 2013, e no art. 69-A, parágrafo 

único, incisos I, II e IV do Decreto nº 5.773, de 2006. 

iii. a notificação da instituição para a possibilidade de apresentação de 

recurso contra as determinações apresentadas nesta Portaria, no prazo 

de 30 (trinta) dias, ao Conselho Nacional de Educação - CNE, nos termos 

do artigo 11, § 4º do Decreto nº 5.773/2006; 

 

Considerando que a IES em supervisão encontra-se devidamente cadastrada no 

Sistema e-MEC, a notificação será feita por meio eletrônico, pelo sistema de 

comunicação do e-MEC, conforme disposto no art. 1º e seus parágrafos da Portaria 

Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007. 

 

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS 

 

 (Publicação no DOU n.º 37, de 21.02.2014, Seção 1, página 30) 

 


