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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHO Nº 40, DE 13 DE ABRIL DE 2020 

 

Processo nº 23000.003385/2020-14 

 

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 

68/2020/CGSE/DISUP/SERES determina perante a Faculdade Unidas de Tatuí (cód. 

321), mantida pelo Centro de Ensino Trovão Eireli (cód. 17398): 

 

a) instauração de processo na fase de procedimento sancionador para aplicação de 

desativação de curso, nos termos do Decreto nº 9.235/2017; 

 

b) aplicação das seguintes medidas cautelares: (i) Suspensão de ingresso de novos 

estudantes; (ii) Sobrestamento de processos regulatórios de renovação dos atos 

autorizativos, de aditamento de majoração de vagas e de mudança de local de oferta; 

(iii) Suspensão da possibilidade de celebrar novos contratos de Financiamento 

Estudantil - Fies pela IES; (iv) Suspensão da possibilidade de participação em 

processo seletivo para a oferta de bolsas do Programa Universidade Para Todos - 

Prouni pela IES; e (vi) Suspensão ou restrição da possibilidade de participação em 

outros programas federais de acesso ao ensino pela IES. 

 

c) a notificação da Instituição do teor da decisão, e 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. 
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