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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

DESPACHOS DE 26 DE JULHO DE 2022 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, deixo de 

homologar o Parecer CNE/CES nº 134/2021, da Câmara de Educação Superior, do 

Conselho Nacional de Educação - CNE, que opinou pela manutenção do Parecer 

CNE/CES nº 359/2020, que deu provimento ao recurso contra a decisão expressa na 

Portaria nº 127, de 27 de abril de 2020, da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior - SERES, que se manifestou favorável ao funcionamento do curso 

superior de Enfermagem, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade de Botucatu - 

FDB, com sede na Avenida Paula Vieira, nº 542, bairro Vila Jahu, no município de 

Botucatu, no estado de São Paulo, mantida pela Escola Universitária de Botucatu e 

Região Ltda., com sede no mesmo município e estado, com 50 (cinquenta) vagas 

totais anuais, conforme consta do Processo nº 00732.002308/2020-87 (e-MEC nº 

201902636). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo o 

Parecer CNE/CES nº 124/2021, da Câmara de Educação Superior, do Conselho 

Nacional de Educação - CNE, que conheceu do recurso para, no mérito, dar-lhe 

provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior - SERES, expressa na Portaria nº 508, de 25 de novembro de 

2020, para autorizar o aumento de 60 (sessenta) para 80 (oitenta) vagas totais anuais 

no curso superior de Engenharia Ambiental e Sanitária, bacharelado, ofertado pela 

Faculdade ESAMC Santos, com sede na Rua Dr. Egydio Martins, nº 181, bairro Ponta 

da Praia, no município de Santos, no estado de São Paulo, mantida pela ESACOM - 

Escola Superior de Administração, Comunicação e Marketing S/C Ltda., com sede no 

mesmo município e estado, conforme consta do Processo nº 00732.001228/2022-76 

(e-MEC nº 202003476). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo o 

Parecer CNE/CES nº 125/2021, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, que conheceu do recurso interposto para, no mérito, dar-lhe 

provimento, reformando a decisão expressa na Portaria nº 514, de 25 de novembro de 

2020, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - Seres, para 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria12727042020.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria50825112020.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria50825112020.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria51425112020.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria51425112020.pdf
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autorizar o aumento de 60 (sessenta) para 78 (setenta e oito) vagas totais anuais no 

curso superior de Engenharia Civil, bacharelado, ofertado pela Faculdade ESAMC 

Santos, com sede na Rua Dr. Egydio Martins, nº 181, Bairro Ponta da Praia, no 

município de Santos, no estado de São Paulo, mantida pela ESACOM - Escola 

Superior de Administração, Comunicação e Marketing S/C Ltda., com sede no mesmo 

município e estado, conforme consta do Processo nº 00732.001238/2022-10 (e-MEC 

nº 202003545). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo o 

Parecer CNE/CES nº 76/2022, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação - CES/CNE, que conheceu do recurso para, no mérito, negar-

lhe provimento, mantendo a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior - SERES, expressa na Portaria nº 1.444, de 2 de dezembro de 

2021, que indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de 

Biomedicina, bacharelado, que seria ministrado pela Faculdade para o 

Desenvolvimento Sustentável da Amazônia - Fadesa, com sede na Rua Ernesto 

Geisel, Quadra 72, s/n, Bairro Paraíso, no município de Parauapebas/PA, mantida 

pela Faculdade para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Ltda. - ME, com 

sede no mesmo município e estado, conforme consta do Processo SEI nº 

00732.001336/2022-49 (e-MEC nº 202015419). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo o 

Parecer CNE/CES nº 105/2022, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação - CES/CNE, que conheceu do recurso para, no mérito, negar-

lhe provimento, mantendo a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior - SERES, expressa na Portaria nº 1.393, de 2 de dezembro de 

2021, para autorizar o funcionamento do curso superior de Ciências Contábeis, 

bacharelado, na modalidade a distância, a ser oferecido pela Faculdade Verbo 

Educacional - VerboEdu, com sede na Avenida Ipiranga, nº 2.899, de 2.581 a 6.699, 

lado ímpar, Bairro Jardim Carvalho, no município de Porto Alegre/RS, mantida pela 

Editora Verbo Jurídico Ltda. - EPP, com sede no mesmo município e estado, com 100 

(cem) vagas totais anuais, conforme consta do Processo SEI nº 00732.002301/2022-

27 (e-MEC nº 202015545). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo o 

Parecer CNE/CES nº 253/2022, da Câmara de Educação Superior, do Conselho 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria144402122021.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria144402122021.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria139302122021.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria139302122021.pdf
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Nacional de Educação - CNE, que conheceu do recurso para, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior - SERES, expressa na Portaria nº 1.111, de 1º de outubro de 2021, 

que indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de 

Engenharia Civil, bacharelado, que seria ministrado pela Faculdade de Educação 

Memorial Adelaide Franco - Femaf, com sede na Avenida Doutor João Alberto, nº 100, 

bairro Residencial Maria Rita, Loteamento Chicote, Quadra 6, no município de 

Pedreiras, no estado do Maranhão, mantida pela SOESPE - Sociedade de Educação 

Superior de Pedreiras Ltda., com sede no mesmo município e estado, conforme 

consta do Processo SEI nº 00732.002152/2022-04 (e-MEC nº 201930960). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo o 

Parecer CNE/CES nº 255/2022, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, que conheceu do recurso interposto para, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo a decisão expressa na Portaria nº 1.267, de 18 de novembro de 

2021, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - Seres, que 

indeferiu o pedido de autorização para o funcionamento do curso superior de Serviço 

Social, bacharelado, na modalidade a distância, que seria ministrado pela Faculdade 

de Tecnologia de Teresina - Faculdade CET, com sede na Rua Firmino Pires, nº 527, 

Centro, no município de Teresina, no estado do Piauí, mantida pelo Centro de 

Educação Tecnológica de Teresina - CET - Francisco Alves de Araújo Ltda. - EPP, 

com sede no mesmo município e estado, conforme consta do Processo nº 

00732.002302/2022-71 (e-MEC nº 202015289). 

 

 

VICTOR GODOY VEIGA 

(Publicação no DOU n.º 142 de 28.07.2022, Seção 1, página 82) 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria111101102021.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria126718112021.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria126718112021.pdf

