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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHO Nº 83, DE 8 DE JUNHO DE 2020 

 

Processo nº 23709.000177/2019-52 

 

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 

109/2020/CGSE/DISUP/SERES/SERES, determina perante a determine perante a 

Faculdade Social Sul Americana - FASS (cód. 2499), mantida pela Unifass Sistema de 

Ensino Ltda - EPP (cód. 1632) que: 

 

(i) sejam mantidas as determinações da Portaria nº 527, de 31 de outubro de 2019, 

publicada no DOU em 1 de novembro de 2019; 

 

(ii) sejam aplicadas as seguintes medidas cautelares: aos processos de aditamento de 

mudança de endereço de curso ou de IES dentro do mesmo município; inserção de 

novos endereços dentro do mesmo município; mudança de denominação de IES; 

mudança de denominação de curso; transferência de mantença; 

 

(iii) seja concedido o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação da instituição, 

para regularização do processo de recredenciamento no sistema e-MEC; 

 

(iv) notifique a Instituição do encaminhamento do recurso ao Conselho Nacional de 

Educação pelo sistema de comunicação do e-MEC. 

 

 

 

 

 

RICARDO BRAGA 

(Publicação no DOU n.º 109 de 09.06.2020, Seção 1, página 22) 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria52731102019.pdf

