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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DESPACHO Nº 54, DE 4 DE MAIO DE 2021  

Decide o processo nº 23000.025975/2019-64.  

 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019, 

em atenção ao disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, artigos 2º, 3º e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 

artigos 2º, 48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e artigos 56, 58 a 60, 72 

e 73 do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, com base na Nota Técnica nº 

128/2021/CGSE/DISUP/SERES, determina perante a Faculdade UniBF (cód. 4661), 

mantida pela União Brasileira de Faculdades - UniBF (cód. 2961):  

 

i) a entrega aos alunos que foram transferidos do polo de apoio presencial 

de Paraíso do Tocantins/TO da seguinte documentação: histórico escolar; 

ementas dos cursos; cópia de contrato de prestação de serviços escolares 

e de quitação de débitos, se for o caso; e a prestação de informações 

acerca de estágios pendentes. Em caso, de descumprimento a IES poderá 

ser submetida à aplicação de medidas cautelares, conforme o artigo 63, do 

Decreto nº 9.235, de 2017;  

ii) encaminhe a esta Coordenação-Geral de Supervisão Estratégica - 

CGSE/DISUP/SERES documentação que comprove a rescisão de contrato 

de parceria com a Associação Educacional de Tocantins - AETO e as 

determinações do inciso i deste Despacho;  

iii) A efetivação da notificação Faculdade UniBF (cód. 4661) por meio 

eletrônico mediante e-mail e pelo Sistema de Comunicação da Caixa de 

Mensagens do e-MEC.  

 

 

 

PAULO ROBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA 

 (Publicação no DOU n.º 83 de 05.05.2021, Seção 1, página 82) 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

 

 


