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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

DESPACHOS DE 21 DE JUNHO DE 2021 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro 

de Estado da Educação homologa o Parecer CNE/CES nº 642/2019, da Câmara de 

Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que conheceu do recurso 

para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação 

e Supervisão da Educação Superior - SERES, expressa na Portaria nº 602, de 30 de 

agosto de 2018, para autorizar o funcionamento do curso superior de Engenharia de 

Computação, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade Esamc São Paulo, com 

sede na Rua Caiubi, nº 127, bairro Perdizes, no município de São Paulo, no estado de 

São Paulo, mantida pelo Centro de Estudos de Administração e Marketing Ceam 

Ltda., com sede no município de Campinas, no estado de São Paulo, com duzentas 

vagas totais anuais, conforme consta do Processo nº 00732.002764/2019-93 (Registro 

e-MEC nº 201606975). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro 

de Estado da Educação homologa o Parecer CNE/CES nº 353/2020, da Câmara de 

Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação - CNE, que conheceu do 

recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, expressa na Portaria 

SERES nº 578, de 19 de dezembro de 2019, para autorizar o funcionamento do curso 

superior de Estética e Cosmética, tecnológico, a ser oferecido pela Faculdade 

Zacarias de Góes - FAZAG, com sede na Rua A, Loteamento Jardim Grimaldi, s/n, 

bairro Jardim Grimaldi, no município de Valença, no estado da Bahia, mantida pela 

Sociedade Educacional Zacarias de Góes Vasconcelos Ltda, com sede no mesmo 

município e estado, com oitenta vagas totais anuais, conforme consta do Processo nº 

00732.002213/2020-63(e-MEC: 201809424). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, deixo de 

homologar o Parecer CNE/CES nº 361/2020, da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação - CES/CNE, que conheceu do recurso para, no 

mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão expressa na Portaria nº 128, de 27 

de abril de 2020, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria60230082018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria60230082018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria57819122019.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria57819122019.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria12827042020.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria12827042020.pdf
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SERES, para autorizar o funcionamento do curso superior de Engenharia Ambiental, 

bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC Petrolina, 

com sede na Avenida Clementino Coelho, nº 714, Centro, no município de Petrolina, 

no estado de Pernambuco, mantida pela Organização Tecnológica de Ensino Ltda., 

com sede no município de Salvador, no estado da Bahia, com 120 (cento e vinte) 

vagas totais anuais, conforme consta do Processo nº 00732.002212/2020-19 (e-MEC 

nº 201808831). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo o 

Parecer CNE/CES nº 83/2021, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação - CES/CNE, que, em sede de reexame, votou pela manutenção 

do Parecer CNE/CES nº 56/2019, que negou provimento ao recurso contra a decisão 

expressa na Portaria SERES nº 904, de 2018, e manifestou-se favoravelmente ao 

funcionamento do curso superior de Direito, bacharelado, da Faculdade Uninabuco 

São Lourenço da Mata, com sede no município de São Lourenço da Mata, no estado 

de Pernambuco, com cento e vinte vagas totais anuais, conforme consta do Processo 

nº 00732.000833/2021-49 (e-MEC nº 201712901). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo o 

Parecer CNE/CES nº 80/2021, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação - CES/CNE, que conheceu do recurso para, no mérito, negar-

lhe provimento, mantendo a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior - SERES, expressa na Portaria nº 439, de 12 de novembro de 

2020, que indeferiu o pedido de aumento de 200 (duzentas) para 300 (trezentas) 

vagas totais anuais no curso superior de Direito, bacharelado, do Centro Universitário 

das Américas, com sede na Rua Augusta, nº 1.520, Bairro Consolação, no município 

de São Paulo, no estado de São Paulo, mantido pela Sociedade Educacional das 

Américas S.A., com sede no mesmo município e estado, conforme consta do Processo 

SEI nº 00732.001239/2022-56 (e-MEC nº 202004540). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo o 

Parecer CNE/CES nº 139/2021, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, que conheceu do recurso para, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior - Seres, expressa na Portaria nº 441, de 12 de novembro de 2020, 

que indeferiu o pedido de aumento de 100 (cem) para 120 (cento e vinte) vagas totais 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria90424122018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria43912112020.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria43912112020.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria44112112020.pdf
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anuais no curso superior de Odontologia, bacharelado, ofertado pela Faculdade de 

Tecnologia e Administração Edufor, com sede na Avenida dos Expedicionários, nº 51, 

Bairro João Paulo, no município de São Luís, no estado do Maranhão, mantida pela 

Sociedade Educacional Fortaleza - ME, com sede no município de Fortaleza, no 

estado do Ceará, conforme consta do Processo nº 00732.001233/2022-89 (e-MEC nº 

202004580). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo o 

Parecer CNE/CES nº 528/2021, da Câmara de Educação Superior, do Conselho 

Nacional de Educação - CNE, que conheceu do recurso interposto para, no mérito, 

negar-lhe provimento, mantendo a decisão expressa na Portaria nº 415, de 12 de 

novembro de 2020, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - 

SERES, que indeferiu o pedido de aumento de 400 (quatrocentas) para 680 

(seiscentas e oitenta) vagas totais anuais no curso superior de Direito, bacharelado, 

ofertado pelo Centro Universitário Estácio da Bahia, com sede na Rua Xingu, nº 179, 

bairro Stiep, no município de Salvador, no estado da Bahia, mantido pela IREP 

Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda., com sede no município de 

São Paulo, no estado de São Paulo, conforme consta do Processo nº 

00732.001229/2022-11 (e-MEC nº 201927736). 

 

 

 

VICTOR GODOY VEIGA 

(Publicação no DOU n.º 116 de 22.06.2022, Seção 1, página 53) 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 
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