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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 47, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013 

 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇAO 

SUPERIOR, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 7.690, de 2 

de março de 2012, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas 

alterações, e a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 

29 de dezembro de 2010, considerando os documentos que integram os processos n° 

23000.003858/2011-92 e 23000.010009/2010- 12, e acolhendo integralmente a Nota 

Técnica DISUP/SERES/MEC n° 66, de 2013, resolve: 

 

Art. 1º Fica instaurado processo administrativo em face da Faculdade de 

Tecnologia AD1 (código e-MEC 4091), mantida pelo Instituto Tecnológico da Educação 

do Distrito Federal Ltda. - ITEC, nos termos do disposto no artigo 46, § 3º do Decreto n° 

5.773, de 2006. 

Parágrafo único. Determina-se a notificação à instituição quanto à instauração 

do processo administrativo, para manifestação nos termos do disposto no artigo 47 do 

Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

Art. 2º Aplica-se, nos termos do artigo 11, §1º e §3º, do Decreto nº 5773, de 

2006, medida cautelar administrativa de suspensão de novos ingressos nos cursos 

oferecidos pela IES, suspensão esta que deverá alcançar toda e qualquer forma de 

ingresso, incluindo transferências, vestibulares, processo seletivo já realizado ou em 

andamento, vedando-se desde já o início das aulas de novas turmas no primeiro 

semestre de 2013. 

Parágrafo único. Determina-se a notificação à instituição da possibilidade de 

recurso administrativo ao CNE, nos termos do que dispõe o § 4º do artigo 11 do Decreto 

nº 5.773, de 2006. 

 



 

SANTOS JR. CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 

Rua Antonio Cia, 400 – sala 01  – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364 
www.santosjunior.com.br 

Página 2 de 3  

Art. 3º Fica designado o Coordenador-Geral de Supervisão da Educação 

Superior da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES para 

a condução do processo. 

 

Art. 4º Determina-se a designação de comissão composta por técnicos lotados 

na Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior para confirmarem o 

local de oferta dos cursos da Faculdade de Tecnologia AD1 (código 4091) e da 

Faculdade AD1 (código 1172), avaliarem as condições de guarda, organização e 

conservação do acervo acadêmico, incluindo documentação dos cursos, documentos 

dos discentes e docentes. 

 

Art. 5º Determina-se que a Faculdade de Tecnologia AD1 divulgue a presente 

decisão ao seu corpo discente, docente e técnico-administrativo, por meio de aviso junto 

à sala dos  professores,  à  Secretaria  de  Graduação  ou  órgão  equivalente,  por  

sistema acadêmico eletrônico, bem como faça constar, pelo prazo que perdurar vigente 

a medida cautelar referida no artigo 2º, mensagem clara e ostensiva no link principal de 

seu sítio eletrônico e nos links principais relativos a processos seletivos, esclarecendo 

as determinações da Portaria, inclusive a medida cautelar, o que deve ser comprovado 

à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias a contar da notificação da Portaria. 

 

Art. 6º Requere-se à Faculdade de Tecnologia AD1 (código 4091) e à Faculdade 

AD1 (código 1172) e suas mantenedoras, nas pessoas dos representantes legais, que 

disponibilizem à comissão designada por esta Secretaria, arquivo eletrônico com a 

relação nominal dos alunos matriculados em todos os anos de oferta de todos os cursos 

das instituições, devidamente separados por curso, ano de ingresso/período, situação 

de vinculação acadêmica atual (curso concluído, curso em andamento, matrícula 

trancada, matrícula abandonada/aluno desistente), contendo as seguintes informações: 

nome do aluno, identidade, CPF, endereço residencial, endereço para contato 

eletrônico, telefone e local de oferta do curso. 

 

Art. 7º Requere-se à Faculdade de Tecnologia AD1 (código 4091) e à Faculdade 



 

SANTOS JR. CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 

Rua Antonio Cia, 400 – sala 01  – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364 
www.santosjunior.com.br 

Página 3 de 3  

AD1 (código 1172) que apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da 

publicação da presente portaria, os históricos escolares de todos os alunos em suas 

diversas situações de vinculação acadêmica (curso concluído, curso em andamento, 

matrícula trancada, matrícula abandonada/desistente. 

 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS 

 

(Publicação no DOU n.º 31, de 15.02.2013, Seção 1, páginas 16 e 17) 


