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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

DESPACHOS DO SECRETÁRIO 

 

Em 11 de agosto de 2017 

 

Dispõe o Processo de Supervisão nº 23000.017760/2011-12. N - 153 - 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 arts. 206 e 209 da 

Constituição, 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 2º da Lei nº 9.784, 

de 29 de janeiro de 1999, e no Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista 

as razões expostas na Nota Técnica nº 160/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, 

determina perante o curso de Serviço Social (cód. 7791), bacharelado, oferecido na 

modalidade presencial pela FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO 

CAETANO DO SUL (cód. 361), no município de São Caetano do Sul - SP, que: 

 

I.Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.017760/2011-12, 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 251, de 2011, publicado no Diário Oficial da União em 2 de dezembro 

de 2011, restabelecendo o número de 125 (cento e vinte e cinco) vagas anuais 

autorizadas. 

 

III.Seja aberto, de ofício por parte desta SERES/MEC, na fase de Portaria do 

Ato Autorizativo, novo Processo e-MEC para a renovação do seu reconhecimento. 

 

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. 
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Decide pelo arquivamento do Processo MEC nº 23000.018031/2011-83. N - 

154 - 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, 

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 162/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, 

determina em relação ao curso de Fisioterapia (cód. 73697) ofertado pela 

FACULDADE TAMANDARÉ (cód. 2651) no município de Goiânia - GO, que: 

 

I.Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho 

SERES/MEC nº 249, de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 5 de dezembro 

de 2011; 

 

II.Seja arquivado o Processo de MEC nº 23000.018031/2011-83; 

 

III.Seja concluído o Processo e-MEC nº 200907289, reconhecendo o curso 

para fim exclusivo de registro de diplomas; 

 

IV.Seja notificada a Instituição 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. 

 

Decide o Processo MEC nº 23709.000051/2016-35. N - 155 - 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 dos cursos e instituições de ensino superior, as 

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

com fundamento expresso nos art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da 

Constituição Federal, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 2º, I, VI 

e XIII, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no Capítulo III do Decreto nº 5.773, 

de 9 de maio de 2006, e nas razões expostas na Nota Técnica nº 86/2017-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 
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(i)fica descredenciada a FACULDADE SÃO PAULO DE SANTOS - ESPS (cód. 

1935), mantida pela Sociedade São Paulo de Ensino Ltda. - EPP (cód. 1271), inscrita 

no CNPJ sob o nº 00.747.883/0001-06, com fundamento no artigo 46, § 1º, da Lei nº 

9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

(ii)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus 

representantes legais, para que promovam os meios necessários com objetivo de 

manter e guardar os documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, 

preservando as atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que 

seja atendida a totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos 

acadêmicos; 

 

(iii)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos 

representantes legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade de 

atendimento do item anterior, devidamente comprovada, a informar à Diretoria de 

Supervisão da Educação Superior desta Secretaria, no prazo de 15 (quinze) dias, por 

meio de certidão com firma reconhecida em cartório ou Termo de Aceite de guarda de 

Acervo Acadêmico, a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos a 

serem entregues aos alunos, conforme determina o parágrafo único do art. 5º da 

Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

(iv)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos 

representantes legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 

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

Despacho, indicando o responsável pela instituição, o telefone e e o local de 

atendimento aos alunos para entrega de documentação acadêmica e demais 

orientações, bem como, no prazo de 5 (cinco) dias da última publicação, apresentar à 

Diretoria de Supervisão da Educação Superior desta Secretaria comprovantes das 

referidas publicações, sob pena de aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo 

dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

(v)ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 

nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999, pelo Sistema de Comunicação da 
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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; e 

 

(vi)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de 

apresentação de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de 

descredenciamento 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. 

 

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 

23709.000007/2016-25. N - 156 - 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, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da 

Constituição Federal; no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no art. 

2º, I, VI e XIII, 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, e as razões expostas na Nota Técnica nº 168/2017-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante a FACULDADES SPEI - FACSPEI 

(cód. 761): 

 

I ) o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23709.000007/2016-25 com 

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

 

II ) a notificação da instituição, do teor da decisão, nos termos do 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 em 29 de dezembro de 2010. 

 

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 

23000.000370/2013-75.N - 157 - 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, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da 
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Constituição Federal; no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no art. 

2º, I, VI e XIII, 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, e as razões expostas na Nota Técnica nº 165/2017-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante a FACULDADE LIONS - FAC-LIONS 

(cód.1821) 

 

I ) o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.000370/2013-75 com 

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

 

II ) a notificação da instituição, do teor da decisão, nos termos do 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 em 29 de dezembro de 2010. 

 

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 

23000.000550/2013-57. N - 158 - 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, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da 

Constituição Federal; no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no art. 

2º, I, VI e XIII, 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, e as razões expostas na Nota Técnica nº 168/2017-

CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina perante o INSTITUTO DE ENSINO 

SUPERIOR DE GARÇA-IESG (cód. 1353): 

 

I ) o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.000550/2013-57 com 

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

 

II ) a notificação da instituição, do teor da decisão, nos termos do 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 em 29 de dezembro de 2010. 
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Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 

23000.017975/2011-33 N - 159 - 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, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da 

Constituição Federal; no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no art. 

2º, I, VI e XIII, 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, e as razões expostas na Nota Técnica nº 164/2017-

CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina perante a FACULDADE SÃO MIGUEL 

(cód.1676): 

 

I )a revogação das medidas cautelares aplicadas pelo Despacho SERES/MEC 

nº 249 de 2011; 

 

II ) o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.017975/2011-33 com 

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

 

III ) a notificação da instituição, do teor da decisão, nos termos do 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 em 29 de dezembro de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO 

    (Publicação no DOU n.º 155, de 14.08.2017 Seção 1 página  28) 


