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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

DESPACHOS DE 20 DE ABRIL DE 2020 

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 929/2019, da Câmara de 

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

para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da Portaria nº 437, de 19 

de setembro de 2019, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior - SERES, que autorizou o funcionamento do curso superior de Fisioterapia, 

bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade Rio Parnaíba - FARP, com sede na 

Avenida Boa Vista, nº 700, bairro Boa Vista, no município de Timon, no estado do 

Maranhão, mantida pelo Centro de Ensino Superior Timonense Ltda. - EPP, com sede 

no mesmo município e estado, com setenta e cinco vagas totais anuais, conforme 

consta do Processo nº 00732.000354/2020-41 (e-MEC nº 201716538). 

 

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 1043/2019, da Câmara de 

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

para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da Portaria nº 533, de 1º 

de novembro de 2019, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior - SERES, que indeferiu pedido para oferta do curso superior em Logística, 

tecnológico, que seria ministrado pela Faculdade Esamc Jundiaí - Esamc, com sede 

no município de Jundiaí, 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, conforme consta do Processo nº 00732.000370/2020-34 (e-MEC 

nº 201808635). 

 

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 26/2020, da Câmara de 

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

para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da Portaria nº 583, de 19 

de dezembro de 2019, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Eduação Superior 

- SERES, que autorizou o funcionamento do curso superior Direito, bacharelado, a ser 

oferecido pela Faculdade Unama de Castanhal, com sede na Travessa Quintino 

Bocaiúva, nº 1.845, no município de Castanhal, no estado do Pará, mantida pela Ser 

Educacional S.A., com sede no município de Recife, no estado de Pernambuco, com 

180 (cento e oitenta) vagas totais anuais, conforme consta do processo 

00732.000794/2020-07 (e-MEC nº 201702451). 

 

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 967/2019, da Câmara de 

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

interposto para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da Portaria nº 
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421, de 3 de setembro de 2019, da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior - SERES, a qual indeferiu o pedido de autorização para o 

funcionamento do curso a distância de bacharelado em Administração, pleiteado pela 

Faculdade de Alta Floresta, com sede no município de Alta Floresta, no estado de 

Mato Grosso, mantida pela União das Faculdades de Alta Floresta - Uniflor, com sede 

no mesmo município e estado, conforme consta do Processo nº 00732.000530/2020-

45 (e-MEC nº 201715058). 

 

 

 

 

 

ABRAHAM WEINTRAUB  

(Publicação no DOU n.º 77 de 23.04.2020, Seção 1, página 43) 
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