
 

SANTOS JR CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 

Rua Antonio Cia, 400 – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364 
www.santosjunior.com.br 

Página 1 de 1  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHO Nº 109, DE 22 DE JULHO DE 2020 

Processo nº 23000.008483/2020-48 

 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro 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 

177/2020/CGSE/DISUP/SERES/SERES, perante a perante a Faculdade de Educação 

Ciências e Letras de Paraíso de Paraíso do Tocantins - FECIPAR (CÓD 1646), 

mantida pela Fundação Educacional de Paraíso do Tocantins - FEPAR (cód 1080), 

com o CNPJ: 26.753.855/0001-87, determine: 

 

a) aplicar as seguintes penalidades de vedação por dois anos de: (i) Limitação do 

ingresso de novos alunos, em todos os cursos de graduação da instituição, ao 

quantitativo de 40 (quarenta) ingressantes por curso, semestral ou anual, a depender 

do regime de oferta; (ii) suspensão de novos ingressos nos cursos de pós-graduação 

ofertados; (iii) vedação da abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação; 

(iv) vedação do aditamento ao ato autorizativo que implique na ampliação da 

abrangência geográfica. 

 

b) revogar as medidas cautelares aplicadas a IES na Portaria nº 164, de 5 de junho de 

2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU), seção 1, em 08/06/2020; 

 

c) notificar a Instituição do teor da decisão com a informação da possibilidade de 

recurso ao Conselho Nacional de Educação (CNE) no prazo de 30 (trinta dias), nos 

termos do art. 75 do Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017, sem efeito 

suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999. 

 

 

 

 

 

RICARDO BRAGA 

(Publicação no DOU n.º 140 de 23.07.2020, Seção 1, página 55) 
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