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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 DESPACHOS DE 5 DE MAIO DE 2021  

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

Parecer CNE/CES nº 150/2021, 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 SERES nº 59, de 19 de fevereiro 

de 2020, que determinou a aplicação de medidas cautelares em desfavor da 

Faculdades Famep, com sede na Rua 18 de Setembro, nº 293, Centro, no município 

de São Pedro do Piauí, no estado do Piauí, mantida pela Sociedade de Ensino 

Superior do Médio Parnaíba Ltda. - ME, com sede no município de Teresina, no 

estado do Piauí, conforme consta do Processo nº 23000.019338/2016-14.  

 

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

Parecer CNE/CES nº 127/2021, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, que, em sede de reexame, entendeu pela reforma do Parecer 

CNE/CES nº 407/2020, que conheceu do recurso interposto pela Faculdade Associada 

Brasil contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior - Seres, expressa no Despacho nº 46, de 30 de abril de 2020, publicado no 

Diário Oficial da União em 4 de maio de 2020, para se manifestar favorável à 

desativação do curso superior de Turismo, bacharelado, à revogação das medidas 

cautelares impostas ao curso pela Portaria Seres nº 570/2019, e ao arquivamento do 

processo de renovação de reconhecimento do referido curso superior da Faculdade 

Associada Brasil, com sede na Rua Tiquatira, nº 243, Bairro Bosque da Saúde, no 

município de São Paulo, no estado de São Paulo, mantida pela Sociedade Brasileira 

de Ensino Superior, com sede no mesmo município e estado, conforme consta no 

Processo nº 23000.029631/2019-24.  

 

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

Parecer CNE/CES nº 588/2020, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, que analisou o recurso para, no mérito, dar-lhe provimento 

parcial, mantendo a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior - Seres, expressa no Despacho nº 61, de 5 de maio de 2020, que determinou 
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a penalidade de redução de 200 (duzentas) para 40 (quarenta) vagas totais anuais do 

curso superior de Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, da Faculdades Integradas 

Silva e Souza, com sede na Estrada dos Três Rios, nº 385, Bairro Jacarepaguá, no 

município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mantida pela Silva e Souza 

Sociedade Educacional, com sede no mesmo município e estado, até que se finde o 

processo de renovação do reconhecimento do curso superior de Arquitetura e 

Urbanismo, bacharelado, conforme consta do Processo nº 23000.029950/2019-30. 

 

 

 

MILTON RIBEIRO  

 (Publicação no DOU n.º 85 de 07.05.2021, Seção 1, página 86) 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

 

 


