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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 777, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo em face da 

Universidade Severino Sombra (código e-MEC 140) para aplicação das penalidades 

previstas no art. 52 do Decreto nº 5773, de 2006, tendo em vista a existência de fortes 

indícios de funcionamento irregular do campus for de sede de Maricá-RJ entre 2005 e 

2009 e oferta de cursos com atos autorizativos da sede. 

 

A SECRETÁRIA 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 o 

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de 

dezembro de 2007, adotando os fundamentos expressos na Nota Técnica nº 

1204/2014 - DISUP/SERES/MEC, em atenção aos referenciais substantivos de 

qualidade expressos na legislação educacional e às normas que regulam o processo 

administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos 

arts. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, da Constituição Federal, 46 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, 2º, I, VI e XIII, e 45 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e 

48, § 4º, e 49 a 53, combinados com o art. 11, §§ 3º e 4º, todos do Decreto nº 5.773, 

de 2006, resolve: 

 

Art. 1º Seja instaurado processo administrativo para aplicação das penalidades 

previstas no art. 52 do Decreto nº 5773, de 2006, em face da Universidade Severino 

Sombra, especificamente em relação ao campus fora de sede de Maricá-RJ, 

credenciado por meio da Portaria nº 1.149, de 3 de dezembro de 2007, para funcionar 

na Avenida Roberto Silveira, n º 437, no Bairro Flamengo. 

 

Art. 2º Seja aplicada à Universidade Severino Sombra a medida cautelar 

administrativa de suspensão do ingresso de novos alunos por vestibular, outros 

processos seletivos ou transferências nos cursos Letras, Licenciatura (34695, 93030, 
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27536), Gestão em Negócios Imobiliários, Tecnológico (119218), Gestão Ambiental, 

Tecnológico (1102150), Gestão de Tecnologia da Informação, Tecnológico 

(1102797) e Sistema de Informação, Bacharelado (19239) ofertados no Campus de 

Maricá-RJ com atos autorizativos da sede. 

 

Art. 3º Sejam sobrestados os processos que a Universidade Severino Sombra 

tenha protocolado no âmbito da Diretoria de Regulação da Educação Superior 

referentes aos atos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento 

dos cursos de Letras, Licenciatura (34695, 93030, 27536), Gestão em Negócios 

Imobiliários, Tecnológico (119218), Gestão Ambiental, Tecnológico (1102150), Gestão 

de Tecnologia da Informação, Tecnológico (1102797) e Sistema de Informação, 

Bacharelado (19239) ofertados no Campus de Maricá-RJ, bem como de 

recredenciamento. 

 

Art. 4º A Universidade Severino Sombra divulgue a presente decisão ao corpo 

discente, docente e técnico administrativo ligado ao Campus fora de sede de Maricá-

RJ, por meio de aviso junto à sala dos professores, à Secretaria de Graduação ou 

órgão equivalente em cada município que atua e, se existente, por sistema acadêmico 

eletrônico, bem como faça constar, pelo prazo que perdurarem vigentes as medidas 

cautelares referidas no item anterior, mensagem clara e ostensiva no link principal do 

sítio eletrônico da instituição, esclarecendo as determinações da Portaria, 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. 5º Seja a Universidade Severino Sombra notificada, na forma dos arts. 11, 

§ 4º, e 51 do Decreto nº 5.773, de 2006, para apresentação de defesa no prazo de até 

15 (quinze) dias. 

 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

MARTA WENDEL ABRAMO 

(Publicação no DOU nº 247, de 22.12.2014, Seção 1, página 12) 


