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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

DESPACHOS DO SECRETÁRIO 

 

Em 6 de setembro de 2017 

 

N - 171 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de 

março de 2017, em atenção aos referenciais de qualidade expressos na legislação e 

nos instrumentos de avaliação da educação superior, e às normas que regulam o 

processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento 

expresso nos art. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, 2º e 3º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Capítulo III 

do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na 

Nota Técnica nº 182/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina em relação à 

FACULDADE PAN AMAZÔNICA - FAPAN (cód. 2911) que: 

 

I.Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23709.000018/2016-13, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

II.Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho 

SERES/MEC nº 97, de 2015. 

 

III.Seja notificada do teor da decisão, atendendo ao art. 28 da Lei nº 9.784, de 

1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do 

e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, 

republicada no DOU em 29 de dezembro de 2010. 

 

Nº - 172 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, 

de 14 de março de 2017, em atenção aos referenciais de qualidade expressos na 

legislação e nos instrumentos de avaliação da educação superior, e às normas que 

regulam o processo administrativo na Administração Pública Federal, e com 

fundamento expresso nos art. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, arts. 2º, 3º e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, art. 2º 

da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de 
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maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 188/2017-

CGSE/DI-SUP/SERES/MEC, determina em relação à FACULDADE DE TECNOLOGIA 

CÉSAR LATTES (Cód. 4209) que: 

 

I.Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho 

SERES/MEC nº 207, de 2013, e da Portaria SERES/MEC nº 361, de 2014; 

 

II.Seja arquivado o Processo MEC nº 23000.020709/2013-50, com fundamento 

expresso no art. 52 do Decreto nº 5.773, de 2006; 

 

III.Seja mantido o trâmite do Processo e-MEC n° 201101661, de seu 

recredenciamento, vedados o cancelamento ou o arquivamento; e 

 

IV.Seja a Instituição notificada do teor da decisão, atendendo ao art. 28 da Lei 

nº 9.784, de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de 

Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, 

de 2007, republicada no DOU em 29 de dezembro de 2010. 

 

Nº - 173 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, 

de 14 de março de 2017, em atenção aos referenciais de qualidade expressos na 

legislação e nos instrumentos de avaliação da educação superior, e às normas que 

regulam o processo administrativo na Administração Pública Federal, e com 

fundamento expresso nos art. 206 e 209 da Constituição, 46 da Lei nº 9.394, de 20 de 

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

9.784, de 29 de janeiro de 1999, e Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 

2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 185/2017-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante o INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA (cód. 2012) que: 

 

I.Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho 

SERES/MEC nº 97, de 2015, publicado no Diário Oficial da União em 23 de dezembro 

de 2015; 
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II.Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23709.000014/2016-27, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; e 

 

III.Seja notificada do teor da decisão, atendendo ao art. 28 da Lei nº 9.784, de 

1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do 

e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, 

republicada no DOU em 29 de dezembro de 2010. 

 

N - 174 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de 

março de 2017, em atenção aos referenciais de qualidade expressos na legislação e 

nos instrumentos de avaliação da educação superior, e às normas que regulam o 

processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento 

expresso nos art. 206 e 209 da Constituição, 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, 2º, 3º e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 2º da Lei nº 9.784, de 29 

de janeiro de 1999, e Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em 

vista as razões expostas na Nota Técnica nº 186/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, 

determina perante A FACULDADE AUM (cód. 4950) que: 

 

I.Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho 

SERES/MEC nº 97, de 2015, publicado no Diário Oficial da União em 23 de dezembro 

de 2015; 

 

II.Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23709.000026/2016-51, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; e 

 

III.Seja notificada do teor da decisão, atendendo ao art. 28 da Lei nº 9.784, de 

1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do 

e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, 

republicada no DOU em 29 de dezembro de 2010. 

 

N - 175 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de 

março de 2017, em atenção ao disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, 46 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 2° e 4° da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, 
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2º, 48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e 49 do Decreto nº 5.773, de 9 

de maio de 2006, com base na Nota Técnica nº 187/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, 

determina que: 

 

I.Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho 

SERES/MEC nº 253, de 2011, ao curso de Educação Física (cód. 351797) do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST - UNI-FACVEST (cód. 3840); 

 

II.Seja arquivado o Processo de MEC nº 23000.017839/2011-43, com 

fundamento no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; 

 

III.Seja finalizado o processo regulatório de renovação de reconhecimento nº 

201509476, respeitando-se seu fluxo processual, com a respectiva emissão de ato 

autorizativo de desativação do curso de Educação Física (cód. 351797) do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO FACVEST - UNIFACVEST (cód. 3840), não sendo passível seu 

arquivamento ou cancelamento pela IES; 

 

IV.Seja a Instituição notificada do teor da decisão, atendendo ao art. 28 da Lei 

nº 9.784, de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de 

Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, 

de 2007, republicada no DOU em 29 de dezembro de 2010. 

 

Nº - 176 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, 

de 14 de março de 2017, em atenção ao disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, 

art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, arts. 2º, 45 e 50 da Lei nº 9.784, 

de 29 de janeiro de 1999, art. 2º, 3º e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e 

Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, com base na Nota Técnica nº 

180/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina em relação à FACULDADE DE 

INFORMÁTICA DE CUIABÁ (cód.866) que: 

 

(I)Fica aplicada a penalidade de descredenciamento punitivo institucional, nos 

termos do art. 52 do Decreto n° 5.773, de 2006. 
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(II)Ficam intimados os responsáveis legais pela entidade mantenedora da 

Instituição descredenciada, a Associação Metropolitana de Ensino Superior (cód. 605) 

- CNPJ 01.978.303/0001-46, para informar sobre os meios adotados para manter e 

guardar os documentos acadêmicos e sobre a entrega dos mesmos à totalidade dos 

alunos remanescentes, ou a cargo de qual entidade serão entregues os documentos 

acadêmicos dos alunos, sob pena de aplicação de medidas previstas na legislação 

civil e penal. 

 

(III)Ficam intimados os responsáveis legais pela entidade mantenedora da 

Instituição descredenciada para comprovar a publicação da decisão de seu 

descredenciamento, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação na região da sua localização. 

 

(IV)Sejam notificados do teor da decisão os responsáveis legais pela Instituição 

descredenciada, e informados da possibilidade de recurso ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE) no prazo de trinta dias, nos termos do art. 53 do Decreto 5.773, de 

2006, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999; 

 

(V)Seja a notificação efetivada pela publicação do presente despacho e por 

meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, 

conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada 

no Diário Oficial da União em 29 de dezembro de 2010. 

 

Nº - 177 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, 

de 14 de março de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação e as normas 

que regulam o processo administrativo na Administração Pública Federal, e com 

fundamento expresso nos art. 206 e 209 da Constituição, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na Lei 

nº 10.861, de 2004, e no Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as 

razões expostas na Nota Técnica nº 178/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, perante a 

FACULDADE MODELO (FACIMOD) (cód. 2805), mantida pelo INSTITUTO MODELO 

DE ENSINO SUPERIOR LTDA - EPP (cód.1826), CNPJ 05.121.388/0001-00: 
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(i)ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio da Portaria 

SERES/MEC nº 378, de 25 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial da União 

(DOU) em 26 de abril de 2017; 

 

(ii)seja arquivado o Processo Administrativo nº 23709.000015/2017-52, com 

fundamento expresso no art. 52 do Decreto nº 5.773, de 2006; 

 

(iii)seja retomado o fluxo do processo regulatório e-MEC nº 20078475 para fins 

de Recredenciamento; 

 

(iv)seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei 

nº 9.784, de 1999, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, 

conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada 

em 29 de dezembro de 2010. 

 

N - 178 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de 

março de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação e as normas que regulam 

o processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento 

expresso nos art. 206 e 209 da Constituição, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na Lei nº 

10.861, de 2004, e no Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as 

razões expostas na Nota Técnica nº 184/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, perante a 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA FESPSP (cód. 3177), mantida pela 

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO (cód. 261), 

CNPJ 63.056.469/0001-62, que: 

 

(i)ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio da Portaria 

SERES/MEC nº 378, de 25 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial da União 

(DOU) em 26 de abril de 2017; 

 

(ii)seja arquivado o Processo Administrativo nº 23709.000012/2017-19, com 

fundamento expresso no art. 52 do Decreto nº 5.773, de 2006; 
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(iii)seja retomado o fluxo do processo regulatório e-MEC nº 20073546 para fins 

de Recredenciamento; 

 

(iv)seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei 

nº 9.784, de 1999, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, 

conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada 

em 29 de dezembro de 2010. 

 

Nº - 179 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, 

de 14 de março de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação e as normas 

que regulam o processo administrativo na Administração Pública Federal, e com 

fundamento expresso nos art. 206 e 209 da Constituição, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na Lei 

nº 10.861, de 2004, e no Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as 

razões expostas na Nota Técnica nº 183/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, perante a 

FACULDADE DO MÉDIO PARNAÍBA (cód. 5008), mantida pela SOCIEDADE DE 

ENSINO SUPERIOR DO MÉDIO PARNAÍBA LTDA - ME (cód. 3199), CNPJ 

07.218.082/0001-94, determina que: 

 

(i)ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio da Portaria 

SERES/MEC nº 378, de 25 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial da União 

(DOU) em 26 de abril de 2017; 

 

(ii)seja suspensa, por dois anos, a abertura de novos cursos de pós-graduação; 

 

(iii)seja retomado o fluxo do processo regulatório e-MEC nº 201115985 para 

fins de Recredenciamento; 

 

(iv)seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei 

nº 9.784, de 1999, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, 

conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada 

em 29 de dezembro de 2010. 
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(v)seja a Instituição intimada da possibilidade de apresentação de recurso 

contra a decisão de aplicação da penalidade ao Conselho Nacional de Educação no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Despacho, nos termos do artigo 

53 do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO 

 (Publicação no DOU n.º 174, de 11.09.2017 Seção 1 páginas 8, 9 e 10 ) 


