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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

DESPACHO Nº 16, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 

Decide o Processo nº 23000.009236/2020-69 

 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso 

das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14/03/2017, tendo em vista o Decreto 

nº 9.235, de 15/12/2017, e a Portaria nº 315, de 04/04/2018, adotando os fundamentos 

expressos na Nota Técnica nº 17/2021/CGSO-TÉCNICOS/DISUP/SERES, nos autos do 

Processo de Supervisão nº 23000.009236/2020-69, determina: 

 

I - a instauração de procedimento saneador, com base nos artigos 68, I, e 69, do Decreto nº 

9.235/2017, bem como nos arts. 16 e 17 da Portaria nº 315/2018, em face do Centro 

Universitário Brasília do Estado de Goiás - UNIBRAS (cód. e- MEC nº 2336), mantido pelo 

Centro Educacional Montes Belos Ltda. (cód. e-MEC nº 1526), inscrito no CNPJ sob o nº 

04.907.186/0001-18 

 

II- o cumprimento das seguintes medidas saneadoras por parte do UNIBRAS para a oferta 

do curso de graduação em Engenharia Agronômica, em prazo não superior a 12 (doze) 

meses: 

 

II. I - providenciar laboratórios de Microbiologia, de Fitopatologia, de Genética, de Química e 

de Física específicos para o curso; 

 

II. II - providenciar 100% das salas de aula com dimensões adequadas para as aulas e dotá-

las de microfone e sistema de sonorização; 

 

II. III - diversificar o número de culturas; 

 

II. IV - reativar as atividades nas áreas de fruticultura e diversificar o número de culturas; 

 

II. V - reativar as atividades nas áreas de olericultura e diversificar o número de culturas; 

 

II. VI - reativar as atividades nas áreas de forragicultura e diversificar o número de culturas; 

 

II. VII - reativar as atividades nas áreas de armazenamento e beneficiamento de grãos e 

sementes; 

 

II. VIII - reativar as atividades nas áreas de genética e melhoramento vegetal; 
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II. XIX - reativar o laboratório de classificação, fertilidade e conservação de solos; 

 

II. X - implantar atividades acadêmicas nas áreas de climatologia e agrometeorologia; 

 

II. XI - implantar atividades nas áreas de silvicultura; 

 

II. XII - implantar aulas práticas e atividades acadêmicas sobre mecanização agrícola; 

 

II. XIII - providenciar a aquisição de equipamentos de irrigação por aspersão convencional, 

micro aspersão e gotejamento; 

 

II. XIV - implantar atividades acadêmicas nas áreas de propagação de plantas e produção 

de mudas; 

 

II. XV - implantar aulas práticas e atividades acadêmicas sobre análises de sementes; 

 

II. XVI - adquirir equipamentos de medição em topografia; 

 

II. XVII - providenciar instalações para aves, suínos, ovinos e caprinos; 

 

II. XVIII - aumentar o número de docentes e capacitar os já contratados. 

 

III - a notificação da IES acerca da instauração do presente procedimento saneador, além da 

possibilidade de apresentação de impugnação das medidas saneadoras ou do prazo fixado 

à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES/MEC, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 69 do Decreto nº 9.235/2017. 

 

IV - a notificação dos órgãos que representaram junto ao MEC sobre a referida apuração. 

 

 

 

 

 

DANILO DUPAS RIBEIRO 

 (Publicação no DOU n.º 30 de 12.02.2021, Seção 1, página 40) 


