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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RETIFICAÇÃO 

 

No Despacho do Secretário nº 11, de 30 de janeiro de 2014, publicado no Diário 

Oficial da União nº 22, de 31 de janeiro de 2014, seção 1, página 33,  

Onde se lê: 

 

1. Sejam reduzidas as vagas autorizadas para o curso de Odontologia (cód. 

65240) ofertado pela FACULDADE DE PINDA- MONHANGABA - FAPI 

(cód. 2494), de 80 (oitenta) para 56 (cinquenta e seis) vagas totais 

anuais, até a renovação de seu ato autorizativo, no próximo ciclo 

avaliativo do SINAES, devendo necessariamente realizar-se avaliação in 

loco, independentemente do resultado do CPC, como forma de 

convolação da penalidade de desativação do curso, prevista no art. 52, 

inciso I, do Decreto 5.773, de 2006, em atenção ao princípio da 

proporcionalidade, previsto no art. 2º da Lei 9.784, de 1999; 

 

Leia-se: 

1. Sejam reduzidas as vagas autorizadas para o curso de Odontologia (cód. 

65240) ofertado pela FACULDADE DE PINDA- MONHANGABA - FAPI 

(cód. 2494), de 80 (oitenta) para 56 (cinquenta e seis) vagas totais 

anuais, como forma de convolação da penalidade de desativação do 

curso, prevista no art. 52, inciso I, do Decreto 5.773, de 2006, em atenção 

ao princípio da proporcionalidade, previsto no art. 2º da Lei 9.784, de 

1999; 

 

No Despacho do Secretário nº 10, de 30 de janeiro de 2014, publicado no Diário 

Oficial da União nº 22, de 31 de janeiro de 2014, seção 1, página 33, 

Onde se lê: 
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1. Sejam reduzidas as vagas autorizadas para o curso de Enfermagem 

(cód. 18494) ofertado pela UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA 

DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES – Campus Erechim (cód. 423), de 

50 (cinquenta) para 40 (quarenta) vagas totais anuais, até a renovação 

de seu ato autorizativo, no próximo ciclo avaliativo do SINAES, devendo 

necessariamente realizar-se avaliação in loco, independentemente do 

resultado do CPC, como forma de convolação da penalidade de 

desativação do curso, prevista no art. 52, inciso I, do Decreto 5.773, de 

2006, em atenção ao princípio da proporcionalidade, previsto no art. 2º 

da Lei 9.784, de 1999; 

 

Leia-se: 

1. Sejam reduzidas as vagas autorizadas para o curso de Enfermagem 

(cód. 18494) ofertado pela UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA 

DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES – Campus Erechim (cód. 423), de 

50 (cinquenta) para 40 (quarenta) vagas totais anuais, como forma de 

convolação da penalidade de desativação do curso, prevista no art. 52, 

inciso I, do Decreto 5.773, de 2006, em atenção ao princípio da 

proporcionalidade, previsto no art. 2º da Lei 9.784, de 1999; 

 

(Publicação no DOU n.º 29, de 11.02.2014, Seção 1, página 12) 

 

Link da Portaria: 

Despachos do Secretário de 30 de Janeiro de 2014 

http://santosjunior.com.br/Legislacao/despachodosecretario30012014.pdf

