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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHO Nº 4, DE 17 DE JANEIRO DE 2020 

 

Decide o Processo MEC n° 23000.029928/2019-90 

 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro 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, arts. 2º, 3º e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2º, 

48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 56, 58 a 60, 72 e 73 do 

Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, com base na Nota Técnica nº 04/2020-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante as Faculdades Integradas de 

Itapetininga - FII (Cód. 533), mantida pela Fundação Karning Bazarian (cód. 371), 

CNPJ 50.790.823/0001-36, determinando: 

 

i) o cancelamento do Processo Seletivo para ingresso de novos estudantes, para 

atendimento do disposto na alínea "a" da Portaria nº 570, de 17 de dezembro de 2019, 

publicada no DOU em 18 de dezembro de 2019, até a finalização do presente 

processo de supervisão; 

 

ii) a Instituição deverá protocolar no Sistema e-MEC o pedido de extinção dos cursos 

que estão sem funcionamento, nos termos do artigo 58 ao artigo 61 da Portaria 

Normativa nº 23, de dezembro de 2017; 

 

iii) a obrigação da Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em suas redes social e em pelo menos 2 

(dois) jornais de grande circulação de sua região, a decisão contida no presente 

Despacho, e encaminhar documentação probatória a esta CGSE/SERES; 

 

iv) a designação de Comissão de verificação in loco a fim de apurar os indícios de 

irregularidades acerca de descumprimento das disposições da Portaria nº 570, de 17 

de dezembro de 2019, publicada no DOU em 18 de dezembro de 2019, bem como 

para avaliar o cumprimento de saneamento do protocolo de compromisso; 
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v) a notificação do teor da decisão à Consultoria Jurídica do MEC, com a finalidade de 

análise e, querendo, proponha ação judicial para assegurar o cumprimento da Portaria 

nº 570, de 17 de dezembro de 2019, publicada no DOU em 18 de dezembro de 2019; 

e 

 

vi) a notificação do teor da decisão, por meio eletrônico, através de e-mail e pelo 

Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC. 

 

 

 

 

 

 

RICARDO BRAGA 

 (Publicação no DOU n.º 12 de 20.01.2020, Seção 1, página 65) 
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